Protokół Nr XXXVIII/10
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
30 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na Sesji Rady
Nieobecni - Radny Zbigniew Wudarczyk
usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim).

- 15 radnych
- 13 radnych (zgodnie z zał. nr 1)
i Radny Ryszard Dziechciarz ( nieobecność

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
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 13 radnych oraz
że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej Sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji jako punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska.
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Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad wraz
z dodatkowym punktem.
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 Sesji.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad Sesji Rady
Miejskiej jak niżej:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Łazy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres od 1 stycznia od 31 grudnia
2009r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/188/2001 Rady Miejskiej
Łaz z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu placu targowego
zlokalizowanego przy ul.Wiejskiej w Łazach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXXIV/274/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M.
Kolbe w Łazach przy ul. Leśnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu ”Rozwój edukacji w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych – szkolenia dla 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 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z muzyką za pan brat – zajęcia
dla dzieci i młodzieży z 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
02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Międzypokoleniowa Orkiestra
Dęta 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 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: obwodów wyborczych w Gminie Łazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: okręgów wyborczych w Gminie Łazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Łazy na lata 2010 – 2014”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją
niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania radnych.
20. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
21. Odpowiedzi na zapytania.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
24. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXXVII z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29.03.2010 roku.
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 Nr XXXVII z Sesji Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 29.03.2010 r.
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Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwracając się do Pana Przewodniczącego, Wysokiej
Rady oraz Szanownych Gości powiedział: „po raz kolejny, już czwarty, mam okazję
przedstawiać Państwu informację z wykonania budżetu Gminy Łazy, tym razem za rok
budżetowy 2009.
Budżet na rok 2009 został przyjęty przez Wysoką Radę uchwałą z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Uchwalając budżet na rok 2009 ustalono:
- dochody budżetowe w wysokości 37 mln. 97 tys. zł,
- wydatki w wysokości 40 mln. 647 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 mln. 794 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz przychody budżetu w wysokości 5 mln. 344 tys. zł z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 mln. 550 tys. zł oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 mln. 794 tys. zł.
W trakcie roku budżetowego budżet wielokrotnie był nowelizowano zarówno uchwałami Rady
Miejskiej jak też Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku wprowadzanych nowelizacji
zmniejszono plan dochodów budżetowych o 4 mln. 289 tys. zł, zmniejszono plan wydatków
budżetowych o 3 mln. 452 tys. zł oraz zwiększono planowany deficyt budżetowy o 838 tys.zł.
Faktycznie zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 32 mln. 15 tys. zł, co stanowiło 97,6 %
wartości planowanych. Kwota niewykonanych dochodów w stosunku do wartości planowanych
wyniosła 792 tys. zł. Z łącznej kwoty dochodów 8,9 % w wysokości 2 mln. 846 tys. zł stanowią
dochody majątkowe, a 91,1 % w wysokości 29 mln. 169 tys. zł dochody bieżące.
W strukturze dochodów największą grupę stanowią dochody własne, które od czterech lat
wykazują stałą tendencję wzrostową, a ich udział w dochodach ogółem w tym okresie wzrósł
z 47,8 % do 58,6 % w kwocie 18 mln. 748 tys. zł. Do dochodów tych należą:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – PIT i CIT (8 mln. 530
tys.zł),
- podatki i opłaty lokalne oraz podatek rolny, leśny, opłata skarbowa, podatek od czynności
cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn (5 mln. 701 tys. zł),
- dochody z majątku – sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie (2 mln. 525 tys.
zł),
- inne dochody – sprzedaż usług, prowizje, odsetki (1 mln. 992 tys. zł).
W tej grupie dochodów nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 911.255 zł. Przyczyną
niezrealizowania dochodów była powszechnie znana sytuacja gospodarcza roku poprzedniego
i znacznie niższe niż szacowano wpływy z tych tytułów. Pozostałe dochody własne zrealizowano
znacznie powyżej wartości planowanych.
Drugą grupę pod względem wartości w budżecie gminy stanowią dochody z tytułu subwencji
ogólnej. Ich udział w wysokości 8 mln. 129 tys. zł stanowił 25,4 % ogółu zrealizowanych
dochodów. W okresie ostatnich czterech lat udział subwencji w dochodach gminy kształtował się
na poziomie 33,6 % w 2006 r., 20,5 % w 2007 r., 30,5 % w 2008r. i 25,4 % w roku poprzednim.
Najbardziej stabilną częścią subwencji ogólnej jest część oświatowa, której wysokość zależy od
liczby uczniów w szkołach gminnych i wysokości standardu finansowego określającego
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wysokość środków na jednego ucznia. W roku 2009 jej wysokość wyniosła 6 mln. 501 tys. zł
i w ostatnich czterech latach stale wzrasta – o 4,5 do 6,6 % rocznie. Pozostałe części subwencji
ogólnej – wyrównawcza i równoważąca uzależnione są od poziomu realizacji dochodów
podatkowych w gminie w stosunku do średniej krajowej w roku o 2 lata wcześniejszym.
Jej Subwencje zostały zrealizowane w kwotach planowanych.
Dotacje celowe oraz inne środki w roku 2009 stanowiły 16 % ogółu dochodów w kwocie 5 mln.
137 tys. zł. Udział tej grupy dochodów w dochodach ogółem kształtował się w ostatnich czterech
latach na poziomie od 13,5 % w roku 2008 do 31,4 % w roku 2007. W tej grupie dochodów
należy wymienić:
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami, ich wysokość w okresie ostatnich czterech
lat kształtowała się na poziomie 2 mln. 572 tys. zł w roku 2006, 2 mln. 858 tys. zł w roku
2007, i spadek w kolejnych dwóch latach do 2 mln. 685 tys. zł w roku poprzednim,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 826 tys. zł, od czterech lat systematycznie
malejące od poziomu 963 tys. zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne i inne środki jako grupa najmniej stabilna, uzależniona w
dużej mierze od powodzenia w aplikowaniu o środki zarówno krajowe jak i środki unijne
– w roku 2009 zrealizowane na poziomie 1 mln. 624 tys. zł, w roku 2008 w wysokości
380 tys. zł, w roku 2007 w wysokości 6 mln. 25 tys. zł i w roku 2006 w wysokości 681
tys. zł.
W grupie dotacji inwestycyjnych i innych środków nie zrealizowano następujących dochodów z
tytułu:
- dofinansowania do projektu w ramach PROW do modernizacji domu kultury w Ciągowicach w wysokości 286.870 zł z powodu przewlekłości procedur – zadanie w całości jest
realizowane w roku bieżącym,
- dofinansowania w części do projektu w ramach RPO wdrożenia systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w wysokości 12.106 zł – zadanie zakończone w roku bieżącym.
Dochody zrealizowane w tej grupie dochodów to:
- 40.000 zł – dotacja z Programu Odnowy Wsi Polskiej do budowy placów zabaw,
- 300.000 zł – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji noclegowni,
- 203.591 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację ZS Nr 1 w Łazach i SP w Wysokiej,
- 459.887 zł – środki na wdrożenie systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim
w ramach RPO WŚl,
- 309.881 zł – środki na realizację projektu w ramach PO KL realizowanego przez OPS
Łazy,
- 110.744 zł – środki na realizację projektu w ramach PO KL realizowanego przez Urząd
Miejski.
Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2009, należy stwierdzić, że zostały one
zrealizowane na wysokim poziomie i gdyby nie fakt pogorszenia koniunktury gospodarczej
i niższych niż planowano wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych zrealizowano by
je znacznie powyżej wartości planowanych. Przesądził o tym wysoki poziom realizacji
dochodów własnych realizowanych bezpośrednio przez gminę.
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Wydatki budżetu w roku 2009 wyniosły 34 mln. 626 tys. zł i zostały zrealizowane na poziomie
93,1 % wartości planowanych. Łącznie nie zostały zrealizowane wydatki w wysokości
2 mln. 569 tys. zł.
Nie zrealizowano m.in. następujących wydatków:
- 506.131 zł – modernizacja domu kultury w Ciągowicach – zadanie realizowane jest
w roku bieżącym,
- 518.313 zł – modernizacja noclegowni w Łazach – zadanie kontynuowane w roku bieżącym,
- 88.433 zł – niższa niż planowano obsługa długu w efekcie obniżenia stóp procentowych
opartych o WIBOR 3M,
- 90.000 zł – potencjalna spłata poręczeń,
- 47.168 zł – niewykorzystane rezerwy,
- 234.736 zł – niższe niż planowano koszty budowy boiska wielofunkcyjnego przy
ZS Nr 1 w Łazach.
Ponadto nie zostały wykonane w planowanej wysokości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia
i ich pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Także nie w pełnej wysokości zrealizowano
świadczenia społeczne oraz stypendia dla uczniów, co wynikało z faktu niejako <braku
uprawnionych świadczeniobiorców>.
Jak z powyższego widać niewykonanie wydatków w pełnej wysokości tylko w niektórych
przypadkach jest zjawiskiem negatywnym. W większości przypadków jest to zjawisko
pozytywne, często wynikające z podejmowanych działań oszczędnościowych oraz z przyczyn
obiektywnych zależnych tylko i wyłącznie od czynników zewnętrznych. Należy jednakże
pamiętać, że nie wszystkie środki pozostające z niewykonanych wydatków pozostają
w budżecie gminy. Środki przeznaczone na wydatki mające pokrycie w dotacjach celowych,
takich jak większość świadczeń społecznych i stypendia, zostają zwrócone do dotującego.
Jak wspomniałem wcześniej w roku 2009 zrealizowano wydatki w wysokości 34 mln.626 tys. zł.
Z kwoty tej na wydatki bieżące wydatkowano 30 mln. 437 tys. zł, co stanowiło 87,9 % ogółu
wydatków, a na wydatki majątkowe – inwestycyjne wydatkowano
4 mln. 189 tys.
zł, czyli 12,1 % łącznej kwoty zrealizowanych wydatków.
W grupie wydatków bieżących wydatkowano:
- najwięcej na wynagrodzenia i ich pochodne 14 mln. 395 tys. zł, t.j. 41,6 % łącznej kwoty
wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące ( świadczenia społeczne, zakup mediów, remonty, usługi,
świadczenia pracownicze niebędące wynagrodzeniami) 13 mln. 382 tys. zł, czyli38,6 %
ogółu wydatków,
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 2 mln. 58 tys. zł – 5,9 % łącznej kwoty wydatków,
- obsługę długu publicznego – 600.991 zł (1,7 %) ogółu wydatków.
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano lub rozpoczęto realizację następujących
zadań:
- wybudowano dwa place zabaw – 58.470 zł,
- przygotowano część dokumentacji modernizacji domu kultury w Ciągowicach –
9.313 zł,
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sporządzono dokumentację przebudowy ulic Sportowa-Błędowska-Rolna – 50.020 zł,
sporządzono dokumentacje parkingu przy ul. Topolowej w Łazach – 27.450 zł,
udzielono pomocy finsowej Powiatowi zawoierciańskiemu na realizację zadania budowy
internetu szerokopasmowego – 21.500 zł,
zrealizowano część robót modernizacyjnych noclegowni w Łazach –356.882 zł,
sporządzono dokumentację rewitalizacji Łaz – 66.789 zł,
sporządzono dokumentacje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 7.175 zł,
wniesiono udział gotówkowy do spółki gminnej PROMAX – 200.000 zł,
zrealizowano część wdrożenia systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim –
568.640 zł,
zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Niegowonicach – 599.200 zł,
zamontowano syreny alarmowe – 12.305 zł,
zainstalowano system monitoringu krytej pływalni i części miasta –198.747 zł,
zakupiono sprzęt komputerowych w szkołach podstawowych – 6.001 zł,
zmodernizowano system wentylacji i ogrzewania przewiązki między krytą pływalnią
i budynkiem ZS Nr 1 w Łazach – 62.454 zł,
wykonano termomodernizację SP w Wysokiej – 602.819 zł,
wykonano termomodernizację ZS nr 1 w Łazach – 648.453 zł,
sporządzono dokumentację termomodernizacji ZS Nr 2 w Niegowonicach – 15.738 zł,
zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu miejskiego – 18.049 zł,
wykonano oświetlenie tunelu w Wiesiółce – 4.972 zł,
spłacono zobowiązanie z tytułu modernizacji oświetlenia – 336.951 zł,
wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągową – 55.791 zł,
sporządzono dokumentację do budowy I i II etapu kanalizacji – 14.640 zł,
wybudowano boisko wielofunkcyjne przy ZS Nr 1 w Łazach – 203.728 zł,
sporządzono dokumentację budowy infrastruktury sportowej w Łazach – 43.310 zł.

Poza zadaniami inwestycyjnymi realizowano także zadania remontowe i tak:
- na remonty dróg gminnych wydatkowano 1.069.139 zł,
- na remonty zasobów mieszkaniowych - 107.933 zł,
- na remonty strażnic i samochodów bojowych – 63.757 zł,
- na remonty placówek oświatowych – 46.141 zł.
W strukturze wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej, a więc rodzajów działalności:
- najwięcej wydatkowano na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 38,9 % łącznej kwoty wydatków w wysokości 13 mln. 429 tys. zł, z kwoty
tej 6 mln. 956 tys. zł pochodziło z subwencji oświatowej i dotacji celowych,
a 6 mln. 473 tys. zł ze środków własnych gminy,
- na administrację publiczną wydatkowano 4 mln. 896 tys. zł, czyli 14,1 % ogółu wydatków, z kwoty tej 459 tys. zł pochodziło z dotacji celowych,
- na pomoc społeczną wydatkowano 4 mln. 690 tys. zł, t.j. 13,5 % łącznej kwoty wydatków, z kwoty tej 3 mln. 510 tys. zł pochodziło z dotacji a 1 mln. 181 tys. zł z dochodów
własnych gminy,
- na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 2 mln. 901 tys. zł – t.j. 8,4 % łącznej kwoty wydatków (po raz pierwszy pełny rok działalności krytej pływalni) ,
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na transport i łączność w tym drogi publiczne przeznaczono 1 mln. 922 tys. zł,
na gospodarkę mieszkaniową i gospodarkę nieruchomościami – 1 mln. 761 tys zł,
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1 mln. 396 tys. zł,
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 mln. 373 tys. zł,
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 mln. 214 tys. zł
( wyjątkowo dużo – zakup samochodu),
na obsługę długu publicznego – 661 tys. zł,
ochronę zdrowia – 168 tys. zł.

Poza wydatkami z budżetu zostały także zrealizowane rozchody jako spłatę kredytów
i pożyczek w wysokości 1 mln. 660 tys. zł.
Zrealizowane dochody i wydatki pozwoliły na ustalenie deficytu budżetu w wysokości 2 mln.
610 tys. zł, a więc o 1 mln. 777 tys. mniej niż planowano. Pozwoliło to na niższe niż zakładano
zaangażowanie środków wolnych w finansowanie deficytu budżetowego. Zaangażowano
1 mln. 215 tys. zł środków wolnych, podczas gdy planowano ich zaangażowanie w wysokości
2 mln. 992 tys. zł.
W trakcie roku budżetowego zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 2 mln. 400 tys. zł
oraz dwie pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 655.907 zł.
Na koniec roku 2009 zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły
13.653.097,50 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 42,6 %.
Podsumowując, należy stwierdzić, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki budżetowe,
poza nielicznymi wyjątkami, zostały zrealizowane na zakładanym poziomie, a co za tym idzie
także zrealizowano zaplanowane zadania.
Oczywiście nie można mówić o pełnej satysfakcji z poziomu realizacji tych zadań ponieważ
potrzeb jest bardzo dużo, a o ich realizacji ostatecznie decydują możliwości finansowe gminy,
a te są znacznie ograniczone.
Niestety nie należymy do grupy gmin o wysokich dochodach. Nasze dochody nieznacznie
przekraczają 75 % średnich dochodów gmin w kraju, co oznacza, że należymy raczej do grupy
gmin o niskich dochodach i stan ten prawdopodobnie nie ulegnie w najbliższym czasie znacznej
poprawie.
Dlatego też długo jeszcze będziemy mówić o realizacji zadań nie na miarę potrzeb, lecz na miarę
naszych możliwości.
Bardzo proszę o udzielenie absolutorium z tytułu realizacji budżetu za rok 2009
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium, który stanowi załącznik nr do protokołu.
Odczytał również dwie opinie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 7.04.2010 roku
i 12.04.2010 r, które stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu.
Następnie odczytał opinię RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2009 rok,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Radny odczytał również opinię RIO dot.wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
która stanowi załącznik nr do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Poinformował również o opiniach Komisji.
Wszystkie Komisje zaopiniowały materiał pozytywnie.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, „że w tej kadencji jest to już ostatnia sesja
absolutoryjna. Oczekiwał od Pana Burmistrza, że podzieli się jakąś refleksją, bo to koniec tej
Naszej kadencji, już więcej się w tej sytuacji nie znajdziemy. Oczekuję też, że oprócz tego co Pan
Przewodniczący odczytał te opinie Komisji Rewizyjnej, to poszczególni Przewodniczący
Komisji Rady odniosą się do tego, dlaczego opinie są pozytywne, zwłaszcza w tych kwestiach,
które dotyczą zakresu pracy poszczególnych Komisji. Przechodząc do uwag do budżetu, bardzo
dużo, bardzo wyczerpujące i z tego sprawozdania wynika, że został jednak nie wykonany, bo te
wskaźniki są poniżej 100%, jednak trzeba powiedzieć, że działa rzeczywiście. Jeżeli chodzi o
dochody gminy to co zależało od Urzędu, od Burmistrza, rzeczywiście te dochody zostały
zrealizowane, nie zrealizowano dochodów z PIT-ów , a do udziału w podatkach musimy
dopłacić.
Nie wiem czy państwo pamiętacie jak zastanawialiśmy się nad budżetem na rok 2009,
wskazywałem, że te wszystkie prognozy, które tyczyły tego 4,8 wzrostu PKB były przesadzone.
One rzeczywiście były mniejsze i stąd się przełożyło potem na mniejszy udział o 800 tysięcy w
dochodach z pitu. Trzeba pochwalić wysiłki Urzędu jeśli chodzi o ściągalność podatków, bardzo
dobre są dochody ze sprzedaży mienia.
Majątek Gminy można sprzedać tylko raz. Pan Burmistrz nie wspomniał o tym, ale w ciągu roku
budżetowego 2009 , przynajmniej dokonaliśmy kilka nowelizacji, jedne które są dziełem Pana
Burmistrza, a inne dokonywane przez Radę.
Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, ale wykreśliliśmy z planu budżetu dwie bardzo
poważne inwestycje. Mianowicie pierwsza inwestycja poważna wielomilionowa na drogach,
druga wielomilionowa inwestycja powiedzmy kompleksowy remont placówek oświatowych.
Z tego powodu ten budżet jeżeli chodzi o pozyskanie dochodów i wykonanie jest o wiele
milionów mniejszy, ale w tym miejscu trzeba pochwalić działanie, bo rzeczywiście jeśli nie udało
się otrzymać z RPO z zewnątrz na remonty placówek oświatowych.
Bardzo dobry był rok w kierunku pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na termomodernizację, które dokonaliśmy w Zespole Szkół nr 1 w Łazach i Szkole
Podstawowej w Wysokiej.
Pamiętamy, że w rok 2009 weszliśmy z bardzo dużymi jak na naszą gminę wolnymi środkami
i dzięki zaangażowaniu tych wolnych środków ponad 1 mln złotych udało się z powrotem zrobić
na drogę niejako w zamian tego co nie udało się z programem tego zewnętrznego . To należy
ocenić pozytywnie.
Jeżeli chodzi o wydatki to są mniejsze, rzeczywiście ten deficyt jest mniejszy niż zakładaliśmy,
ale to też się przekłada na to, że pewnych jednak inwestycji nie zrobiliśmy, ale ja bym się cieszył
i każdy z nas gdyby te wydatki, te oszczędności na wydatkach bieżących, niestety tutaj jest,
można powiedzieć – to co się nazywa deficytem operacyjnym w wysokości 1.267.000, bo przy
sporządzaniu kolejnych budżetów musimy pamiętać o tym , że tu musimy postępować inaczej.
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Mam pierwszy wniosek w związku z tym, który się nasuwa, że – Gminie będzie potrzebny na
najbliższy czas swego rodzaju „program naprawczy”, jak dostosować finanse zwłaszcza np. do
realizacji zadań WPI, do tej sytuacji, które się wiąże z nową ustawą o finansach, że nie będzie
można tych wydatków bieżących regulować kolejnymi kredytami. I tu oczekujemy od Pana
Burmistrza, że w ciągu kilku miesięcy powinna taka inwestycja być.
Mówiliśmy o tej sprawie na ostatniej Komisji Rewizyjnej i troszkę mnie nie pokoi ta tendencja,
która zarejestrowana została w wypowiedzi Pani Skarbnik, która by skierowała sprawę na dalsze
regulowanie tego długu, poprzez negocjacje z bankami żeby te sprawy straty roczne zmniejszać.
Wydaję mi się, że to też sposób , ale jednak potrzebne są radykalne rzeczywiste oszczędności ,
których trzeba szukać. A przede wszystkim szukać dochodów. I tutaj jeżeli o chodzi o to
szukanie dochodów, tak jak mówię, to wrócę na koniec kadencji poza nielicznymi wyjątkami.
Trzeba powiedzieć, że dochody, które nie są zależne od gminy są dochodami z pitów.
Jeżeli chodzi o dodatkowe miejsca pracy, to jest wiele do zrobienia (jeśli pracownicy dużo
zarabiają to wtedy udział z pitów jest większy). Ten program naprawczy jest potrzebny bo
tegoroczny dług ( na koniec roku) był ponad 13 mln zł. Zakładany poziom długu na koniec 2010
roku wynikający z projektu tego budżetu tj. ok 24 mln.zł, który może być mniejszy, bo
rzeczywiście już wiemy,że te przetargi wskazują na to, iż wykonanie inwestycji może być tańsze
niż zakładaliśmy, nie mniej jednak jest to 20 milionowy dług i także z tego powodu taki program
naprawczy powinniśmy przygotować i realizować – ja będę głosował pozytywnie za udzieleniem
absolutorium”.
Tadeusz Czop – Radny – powiedział, że ma pytanie do Pana Mecenasa w sprawie uchwały.
Mecenas sugeruje, że udziela się absolutorium Burmistrzowi, dla przykładu ja nie będę głosować
za. Sugestia Pana jest jednoznaczna, że z góry jest uprzedzone, że Burmistrzowi się należy,
obojętnie jak się na to patrzy.
Pytam się, czy to była Pana inicjatywa czy może kogoś innego”.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący RM – odpowiedział Radnemu, że jest to wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Tadeusz Czop – Radny – zwracając się do Przewodniczącego powiedział, że „ to jest projekt
uchwały. Jeszcze Radni nie głosowali, w związku z tym sugerowanie projektu uchwały, że się
udziela absolutorium Burmistrzowi, to ja się tu nie zgadzam, Pan się może zgadzać, bo Pan
należy do tej grupy, a ja do tej grupy nie należę. W związku z tym projekt tej uchwały mi się nie
podoba, w związku z tym, Panie Mecenasie, nie lepiej by było gdyby była druga uchwała, albo
by Pan wykropkował, no że się „udziela”, „nie udziela”, takie były praktyki, przynajmniej za
moich czasów”.
Tadeusz Czop – Radny – powiedziałem, że „nie będę głosował. Nie będę się tu rozwodził za
długo. Trzeba przypomnieć, że przez te lata, które prowadzi gminę Burmistrz Kaczyński,
osiągnęliśmy taki stan zadłużenia Gminy, że na koniec tego roku osiągnęliśmy ponad 23 ml.zł
zadłużenia.
RIO udzieliła poparcia, ale przy planie budżetu na 2010 zastrzegła, że Gmina Łazy jest w bardzo
niebezpiecznym miejscu. Pan Burmistrz dzisiaj powinien na ten temat coś powiedzieć.
RIO podkreśla, że wynik budżetu 2009 jest ujemny i wynosi 2.610.500 zł. Skład orzekający
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zwraca uwagę na występowanie deficytu operacyjnego w wysokości 1.267.090, 99 zł i
uchwalenie budżetu na 2011 z wydatkami bieżącymi wyższymi od dochodów będzie
niedopuszczalne. W związku z tym za kilka miesięcy Gmina Łazy stanie nad przepaścią.
Zapytał, co z wieloletnim planem inwestycyjnym.
Plan inwestycyjny to pobożne życzenie, żeby tylko wszystkich zadowolić i za kilka miesięcy
inna rada, będzie miała problem.
Ja myślę, że nikt Panu też nie powiedział co Pan zrobił za swojej kadencji z taką firmą jak PKP.
Kiedyś się mówiło, że Łazy to miasto kolejarzy po Tarnowskich Górach, byliśmy jedną z lepiej
zorganizowanych stacji. Zresztą kilkanaście lat temu Chińczycy po raz pierwszy zastosowali na
górce rozrządowej tzw grzybki i tak ten rozrząd tutaj funkcjonuje, ale teraz widzimy, że nie ma
zakładu PKP w Łazach, to wszystko zostało w jakiś sposób.....”.
Po tych słowach - Przewodniczący RM – poprosił żeby Radny wrócił do tematu.
Tadeusz Czop – Radny – zapytał, „ czy ja mówię coś nie na temat?”.
Maciej Kubiczek – zasugerował, iż o grzybkach rozrządowych to na Komisji Rozwoju
Promocji Radni możemy porozmawiać.

i

Tadeusz Czop – Radny - powiedział „Panie Przewodniczący ponieważ Pana zasadą jest
przerywanie moich wypowiedzi, czy to się Panu podoba czy nie, bo proszę Pana przerywanie
Radnemu wypowiedzi jest nietaktem, zresztą co Pan nie raz potwierdza, że przerywa, bo ktoś
z obozu 2010, to zawsze jest Pana ingerencja w wypowiedzi, a jeżeli ktoś z „Kliki”, to wszystko
jest OK.
Maciej Kubiczek – powiedział, „merytorycznej wypowiedzi Radnego Nowaka nie przerywałem.
To co Pan mówi jest nie na temat, przerwałem Panu bo...”
Tadeusz Czop – Radny – powiedział „Pan chce żebym mówił to co Pan chce słyszeć.
Maciej Kubiczek – ale Panie radny...
Tadeusz Czop – Radny – zwracając się do Przewodniczącego powiedział „Pan zmusza mnie
żebym wyszedł z tej sali, bo to odbieranie mi głosu jest bezczelne z Pana strony”.
Salę obrad przed głosowaniem opuścili bez usprawiedliwienia
Hoffman.

Radny Tadeusz Czop i Jan

Przewodniczący Rady- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2009 i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Łaz.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych
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Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 4 Radnych
nie obecnych ) podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/296/10 w sprawie:
rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2009 i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Łaz.
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutoriumw imieniu Koleżanek
i Kolegów Radnych.
O głos poprosił:Burmistrz Łaz - Maciej Kaczyński – podziękował wszystkim za udzielenie
absolutorium. Powiedział, że „są to dwie najważniejsze decyzje. Pierwsza to ta, która uchwala
budżet, a więc ta, w której wytyczamy cele na następny rok. Druga to kwestia, na której
rozliczamy się z realizacji zadań.
Chcę podziękować, bo to ostatnia sesja w tej kadencji, na której udziela się absolutorium. Mam
nadzieję, że się spotkamy tu jeszcze w tym gronie by działać na rzecz mieszkańców gminy.
Odniosę się do kwestii, które zostały poruszone przed głosowaniem. A na koniec podsumować
pewne rzeczy.
Mianowicie deficyt operacyjny, o którym mówił Radny Nowak, rzeczywiście deficyt zakładany
był dużo większy a okazało się, że jest dużo mniejszy i to dotyczy wydatków bieżących . Nie
musimy się tu martwić o wieloletni plan inwestycyjny. Niestety zwracam się do kierowników
wszystkich jednostek, to co przytaczał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a później Radny
Czop, mówiąc, że Gmina staje nad przepaścią, wynika to z nowelizacji ustawy o finansach
publicznych i RIO przypomina nam, że uchwalenie budżetu w takim kształcie jaki przyjęliśmy na
2010 będzie nie możliwe. A więc ten deficyt operacyjny, o którym była tu mowa, nie może w
ogóle zaistnieć, ja to mówię do kierowników jednostek, dyrektorów szkół, żebyście to Państwo
wzięli pod uwagę przy przygotowaniu budżetu na przyszły rok. Będziemy musieli ciąć tak
wydatki, aby wydatki z dochodami bieżącymi zbilansować. I to jest słuszna polityka
Ministerstwa Finansów, oczywiście nie chcielibyśmy żeby te zapisy były bo należymy do gmin
ubogich i to co w zasadzie jeśli chodzi o nasze działanie na rzecz ściągalności podatków,
zwiększanie dochodów, tych podatków, na które państwo macie wpływ jako organ
uchwałodawczy, a my jako organ wykonawczy jest bardzo duży, bo jeżeli wzrost podatków w
naszej gminie w ostatniej państwa kadencji wyniósł 3%, a wpływy z tych podatków
zwiększyliśmy o ponad 100%, czyli nie wynika z podwyższenia ciągłego, wysokości podatków
lokalnych, tylko ich ściągalności – czyli możemy powiedzieć, że urzędnicy pracują bardzo
dobrze i robimy to dalej, nie ukrywam, że są obszary gdzie rzeczywiście będziemy mogli jeszcze
jakieś tam pieniądze znaleźć. Nie ma akurat tej osoby, która zabierała głos przede mną. Bardzo
jest mi przykro, że osoba o takim doświadczeniu samorządowym tak mało merytorycznie i tak
mało kompetentnie zabiera głos w sprawach, na których powinna się znać najlepiej z nas
wszystkich.
Kiedy rozpoczynaliśmy tą kadencję, ja tutaj na jednej z pierwszych sesji powiedziałem wprost,
mam na to świadków w osobach 15 radnych i gości zaproszonych, że ta kadencja nie będzie
opiewała w fajerwerki, że będziemy spłacać zadłużenie. Chyba Państwo pamiętacie dlaczego?
Dlatego, że dostaliśmy w spadku inwestycje, na którą nie było montażu finansowego, z 13 mln
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– 7,5 mln musiało być finansowane z kredytu zaciągniętego przez Gminę. Do pozyskania tych
środków był zobowiązany Burmistrz – no dobrze, nie wywiązał się z tego. My proszę Państwa,
do tej sytuacji też się przyczyniliśmy, ale również mówiliśmy wielokrotnie podczas Komisji i
Sesji, że mamy 2 możliwości albo zadłużymy gminę i inwestujemy, bo to zadłużenie wynika
praktycznie z inwestycji, czyli ściągamy mnóstwo pieniędzy unijnych, albo nic nie robimy i
patrzymy jak wszyscy wkoło się rozwijają, a my uwsteczniamy się. Wybraliśmy tę opcję
pierwszą i myślę że jest to jedyna okazja, dla takich gmin jak nasza, żebyśmy zrobili krok
milowy w rozwoju tych strategicznych dziedzin, od których zależy rozwój każdego dużego
miasta i każdej gminy. I wcale się tego nie wstydzę, gdybym zrobił to jeszcze raz chętnie bym się
pod tym podpisał. Jesteśmy gminą, która najwięcej w tej kadencji pozyskała środków unijnych w
powiecie zawierciańskim.
Podsumowując, to ostatnia sesja absolutoryjna. Myślę, że każdy z nas powinien odczuwać
satysfakcję z wykonania pracy. Mieliśmy tej pracy – bo ktoś mówi, że mało czasu do końca
kadencji, do wyborów, ale bardzo dużo jest pracy. Z tej dotychczasowej naprawdę powinniśmy
mieć pewną satysfakcję, bo jak Państwo prześledzicie lata minione w naszym samorządzie,
brakowało realizacji jakiejś polityki rozwoju, było to wszystko bardzo kadencyjne. My dzisiaj,
mamy „z aklepane” pieniądze i jesteśmy na etapie otwarcia przetargu na parking przy pływalni,
o którym też kiedyś zapomniano. Dzisiaj w tej chwili u kierownika jest otwarcie ofert na
termomodernizację ZS nr 2 w Niegowonicach.
Już nie chce mówić o pieniądzach, które pozyskaliśmy i które wydajemy, ale po raz pierwszy od
wielu lat Państwo macie świadomość, że kiedy nas tu może nie być po listopadowych wyborach,
my zapanowaliśmy i zabezpieczyliśmy pieniądze na inwestycje dla naszych następców, bo mamy
Program Rozwoju Wsi Rokitno Szlacheckie, mamy w planie kolejny etap kanalizacji, bo w tym
roku wszystkiego nie zrobimy. Mamy pieniądze na przeprowadzenie wymiany rurociągu w
Chruszczobrodzie na ponad 5 mln zł, my też zabezpieczamy naszym następcom miliony na
realizację zadań.
Oczywiście cały czas realizujemy i musicie się Państwo z tym zgodzić i chyba czujecie też
satysfakcję, jest pewna polityka jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji, czy remontu naszych
obiektów. Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję była tylko jedna szkoła w miarę jakoś
wyremontowana – Chruszczobród – pozostałe to obraz ruiny, nędzy i rozpaczy. Udało nam się
zrobić dwie , dzisiaj otwieramy trzecią. Przedmiotem dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały o
przystąpieniu do kolejnego programu operacyjnego na pozostałe szkoły, które nie zostały objęte
tym programem i jeżeli dostaniemy pieniądze to proszę sobie wyobrazić, że my ten projekt
będziemy mieć na 4 mln zł. Dzięki temu, że przystąpiliśmy wcześniej do remontu tych szkół nie
będziemy dokładać złotówki, bo to nasz wkład własny już wcześniej został zabezpieczony. Jest
prowadzona polityka sprawiedliwa w stosunku do wszystkich sołectw. Również patrzyliśmy na
te malutkie sołectwa, które są małe i ciszej mówią. Myślę, że to jest dla państwa satysfakcja.
Ponadto kilka sformułowań, że obarcza się gminę – może i słusznie – bo ja wszystkie jakieś
problemy, które tutaj trafiają nie traktuję jako „odbicie piłeczki”. Organy czy inwestycje, które są
kompetentne w tym działaniu, przyjmują to wszystko do siebie. Oczywiście, w wielu sytuacjach,
chociaż nawet próbujemy coś zrobić, nie mamy legitymacji do tego. Napotykamy na pewną
ścianę, opór taki prawny, gdzie my nie możemy wchodzić, ale jeśli chodzi o rozwój naszej gminy
gospodarczej. Likwidacja kolei to proces, który trwa od kilkunastu lat. Od kilka lat jest pewna
stagnacja, no może poza likwidacją Zakładu Taboru.
Chcę przypomnieć, że w tej kadencji udało nam się pozyskać inwestora, który wybudował wielki
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zakład na Wysokiej i kiedy była dobra koniunktura zatrudniał 200 osób. Jestem po rozmowach,
wiem, że ta koniunktura wraca, że dyrekcja chce wrócić do poziomu zatrudnienia. Sprzedaliśmy
teren obok z perspektywą budowy nowego zakładu. Zakład na Turzy TRADE- POL – mam
informację, że przenosi się z Zawiercia do naszej gminy. Natomiast jeśli chodzi o Kolej to temat
bardzo gorący, bo rzeczywiście Gmina Łazy, miasto Łazy powstało w oparciu o rozwój kolei, ale
to nie jest tak, że nic w tej sprawie nie robimy.
Ja tu wspominałem na jednej z ostatnich sesji, że interesujemy się i chodzimy za tym, żeby
spółka, którą powołał marszałek Koleje Śląskie, żeby została ulokowana na terenie naszej gminy.
Ja o tym nie mówię dużo, bo nie ma sensu rozbudzać nadziei, a później z tego może okazać się
wielkie nic. Zapewniam, że na kolejnej sesji, poinformuję na jakim etapie są ustalenia. Rozmowy
są zaawansowane jeżeli chodzi o możliwość rozwoju naszej kolei w Łazach, bo nie mówię
o szansach na zainstalowanie tej firmy tutaj”.
Do punktu nr 5.
Henryka Walnik – Główna Księgowa MOK w Łazach - przedstawiła sprawozdanie
finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Chętnych do zabrania głosu nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Dyrektorowi MOK w Łazach w imieniu Koleżanek i
Kolegów Radnych.
Do punktu nr 6.
Elżbieta Gradzik – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach – przedstawiła sprawozdanie
finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Marta Grzesica – Radna – powiedziała, że pragnie jako Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej podkreślić, że biblioteka pozyskała stałe środki
zewnętrzne na rozwój biblioteki. Realizuje biblioteka nasza program w partnerstwie i jest
wiodącym partnerem tego programu i z tego miejsca należą się wyrazy uznania dla Pani
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Dyrektor jak i wszystkim pracownikom biblioteki. Biblioteki zostały wyremontowane i
wyposażone.Ww tej chwili, zadaniem i celem tego programu było, aby biblioteki stały się
centrami kultury i było to możliwe dzięki temu programowi.Teraz młodzież i mieszkańcy naszej
gminy będą mogli w lepszych warunkach korzystać z biblioteki. Bardzo serdecznie
podziękowała.
Zenon Głąb – Radny – powiedział, że chciałby odnieść się do Pani Dyrektor Biblioteki
Publicznej, jest to naprawdę wspaniały wynik, bo wynik finansowy za rok 2009 jest dodatni
i tylko należy pogratulować Pani Dyrektor za takie osiągnięcie.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej w/w projekcie uchwały była pozytywna.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję, po czym stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania
głosu, wobec czego zamknął dyskusję.
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 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/298/10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku.
Przewodniczący w imieniu swoim i Koleżanek i Kolegów Radnych pogratulował Pani
Elżbiecie Gradzik Dyrektorowi Biblioteki Publicznej MiG w Łazach.
Do punktu nr 7.
Anna Tarapata – Pogoda –Kierownik SP ZOZ w Łazach – poprosiła o pozytywne
zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2009 rok, które zostało zaopiniowane
pozytywnie na Komisji.
Marta Grzesica – Radna – w imieniu naszej Komisji, chcę się podzielić taką radością, że
kolejny rok został dobrze zakończony przez naszą służbę zdrowia. Służba zdrowia, która została
przyjęta przez Gminę, pracuje wzorowo. Za każdym razem ten wynik jest dodatni. Sporo się tu
mówiło, żeby sprywatyzować służbę zdrowia, jednak głosy były podzielone. Dlatego na Komisji
mówiliśmy o tym , głownie ja w zasadzie wnioskowałam, że będziemy mieli niedługo wybory
prezydenckie, może jako gmina zorganizowalibyśmy takie referendum przy tych wyborach niech
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mieszkańcy się wypowiedzą czy chcą tej prywatyzacji czy nie.
Służba, kierownictwo służby zdrowia są przygotowane. Panie jeździły na różne szkolenia
i w każdej chwili taka prywatyzacja może się odbyć, nie mniej jednak, żebyśmy mieli
świadomość niech mieszkańcy zdecydują. My jako urząd, miejmy podkładkę mieszkańców.
W imieniu mieszkańców Chruszczobrodu, bardzo gorąco dziękuję, bo wszyscy są bardzo
zadowoleniu, że Ośrodek żdrowia został wyremontowany, te osoby, które były, wiedzą jak w
tym ośrodku jest. Także bardzo dziękujemy, że udało się pozyskać te środki wewnętrzne. Można
powiedzieć, że wszystkie placówki oświatowe spełniają te wymogi sanitarne. Pewnie, że
Ośrodek w Niegowonicach był jako pierwszy remontowany i myślę, że przyjdzie czas żeby
wrócić do tego Ośrodka, zastanowić się co i w jakim wymiarze należy poprawić. Jeszcze raz
dziękuję za wszystko i gratuluję służbie, kierownictwu za taki wynik finansowy.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący RM – podziękował Dyrektorowi MOK, Biblioteki
Publicznej i SP ZOZ za współpracę, za organizowanie różnego rodzaju imprez, za tworzenie
pewnego klimatu, dla dzieci i młodzieży. Czasami o nich zapominamy, bo oni są oddani, oni nam
tworzą tą podstawę, pomogą organizować, dają pewne materiały do wykonania, dlatego chcę
podziękować i pogratulować za przyjęcie przez nas ich działalności i że możemy liczyć na
Państwa dalej.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinie Komisji Rady były pozytywne.
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 w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/299/10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 roku.
Przewodniczący w imieniu swoim i Koleżanek i Kolegów Radnych pogratulował Pani Annie
Tarapata- Pogodzie Kierownikowi SP ZOZ w Łazach.
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Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zmiany nie są duże.
Plan wydatków został zwiększony o 15.860 zł. środki te przeznaczone na wykonanie studium
wykonalności projektu, który będzie wprowadzony do wieloletniego programu inwestycyjnego
na rok 2011. Dodatkowo w zmianach planu wydatków budżetowych, proponujemy przenieść
kwotę 1.635 zł z rozdziału 80103 czyli przedszkole w szkole podstawowej do rozdziału 85401 –
świetlice szkolne. Przeniesienie dokonywane jest na prośbę dyrektora ZS nr 2 w Niegowonicach.
Nie dokonujemy zmian w planie dochodów budżetowych, a zwiększamy plan wydatków
budżetowych tym samym zwiększamy deficyt i zamierzamy to pokryć środkami wolnymi co jest
w treści uchwały zapisane.
Druga zmiana, która chcemy dokonać to tj. zmiana dotycząca wieloletnich programów
inwestycyjnych i tutaj państwo macie zapisane jako 13 zadanie, w którym było wspomniane
o termomodernizacji placówek oświatowych w Gminie Łazy. Zadanie rzeczowo i finansowo
realizowane byłoby w roku 2011, w tym roku tylko wykonanie studium wykonalności. Jeżeli
otrzymamy środki, a jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego za wkład
własny do realizacji tego zadania, będą służyć wydatki, które ponieśliśmy w latach poprzednich
na termomodernizację szkoły w Wysokiej i SP nr 1 w Łazach, tylko w kwocie środków własnych
wydatkowanych na te zadania. Pamiętajmy, że tam mieliśmy dwie dotacje – nie były to bardzo
wielkie kwoty, bo to było 203 tys, a obydwa zadania zamknęły się w kwocie ok. 1.300.000 zł ,
czyli 1mln – wkładu własnego. Całość zadania opiewa na 4.613.350 zł i w ramach tego zadania
przeprowadzone byłyby termomodernizacje oraz wymiana kotłów w SP Ciągowice, w Rokitnie
Szlacheckim, w szkole nr 3 i tylko wymiana kotła w SP w Wysokiej.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący RM – poinformował, że Komisje Rady pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Marta Grzesica – Radna – pragnę podziękować Urzędowi i Pani Agnieszce Perkowskiej i jej
pracownikom, która śledzi programy. Wiemy, że dzięki nim możemy coś otrzymać nie mając
pieniędzy na wkład własny. Trzeba naprawdę posiadać wiedzę taką, że te środki, które
wydaliśmy na SP w Wysokiej i ZS Nr 1 w Łazach będą mogły być jeszcze raz wykorzystane i
dlatego pragnę podziękować, aby nam się udało te wszystkie placówki zrobić, mielibyśmy
wszystkie budynki w oświacie wyremontowane.
Wrócę do poprzedniej kadencji – gdyby ktoś nam powiedział, że w przyszłej kadencji, być może
wszystkie szkoły będziemy mieć wyremontowane – to nie uwierzylibyśmy, bo była zupełnie inna
sytuacja.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinie Kmisji Rady były pozytywne.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję, po czym stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania
głosu, wobec czego zamknął dyskusję.
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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 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/300/10 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Do punkt nr 9.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że ta uchwała zmierza do tego, żeby uporządkować
pewne regulacje w tym zakresie. Od momentu, kiedy Państwo powołaliście spółkę PROMAX,
jest ona właścicielem tego targowiska. Zanim spółka zawiązała się, prawie 3 miesiące trwały
opłaty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Na dzień dzisiejszy spółka jest
już w okresie czasu wieczystoksięgowego płatnikiem tej nieruchomości – targowiska.
W związku z zamianą podmiotu właścicielskiego, regulamin tego targowiska nie ustala już Rada
w formie zarządzenia, regulamin zatwierdza Burmistrz, zgodnie z art. 13 ustawy o Gospodarce
Komunalnej. Z racji tego, że ta uchwała jest przedmiotowa, ze względu na zmianę właściciela
targowiska, proszę o jej podjęcie.
Przewodniczący RM – powiedział, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez
Komisje Rewizyjną.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Wobec braklu chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/188/2001 Rady Miejskiej Łaz z dnia
28 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu placu targowego zlokalizowanego przy
ul.Wiejskiej w Łazach.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/301/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/188/2001 Rady
Miejskiej Łaz z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu placu
targowego zlokalizowanego przy ul.Wiejskiej w Łazach.
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Do punktu 10.
Sławomir Kania – Adwokat - powiedział, że ta uchwała także ma charakter porządkujący,
pierwotna Uchwała z dnia 17. XII 2009 została zakwestionowana przez Wojewodę Śląskiego.
Na ostatniej sesji Państwo podjęliście II uchwałę w tej samej materii. Na skutek mojej skargi do
Sądu Administracyjnego Wojewoda przychylił się do tej skargi i uchylił swoje rozstrzygnięcie
nadzorcze i ta pierwotna uchwała powróciła do łask i mamy w tej samej materii dwie regulacje,
W związku z tym poprosił Radnych o podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący RM – powiedział, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie.
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 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/302/10 w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXXIV/274/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe
w Łazach przy ul. Leśnej.
Punkt 11, 12, 13
Dariusz Kurzak – instruktor MOK – prosił Wysoką Radę oo poparcie inicjatyw i podjęcie
przedłożonych uchwał. Dodał, że finansowanie odbywać się będzie w 100% z projektu i nie
będzie obciążać Gminy. Program realizowany jest z Kapitału Ludzkiego czyli EFS.
Przewodniczący RM – powiedział, że Komisje Rady zapoznały się z projektami uchwał i nie
wniosły uwag. Zaopiniowały pozytywnie przedłożony Radnym materiał w powyższych
sprawach..
Marta Grzesica – Radna – należą się dwa zdania pochwały dla MOK w Łazach, ponieważ
w ubiegłym roku jak omawialiśmy realizowanie budżetu przez MOK, wyraziłam takie zdanie:
Panie dyrektorze, brakuje mi takiej wypowiedzi z pana strony: napisaliśmy projekt do takiego
urzędu, do takiego ministerstwa czy jeszcze do innego konkursu. I dzisiaj mamy i słyszymy
3 konkursy wygrane. Jest to bardzo miły sygnał. Śledziłam listę rankingową z tego konkursu
Kapitał Ludzki 100% dofinansowanego.
Pogratulowała dyrekcji MOK-u. Podkreśliła, że należy jeszcze porządnie zrealizować te
19

projekty, co zapewne będzie z pożytkiem dla naszych dzieci i młodzieży.
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 sprawie: zatwierdzenia
projektu ”Rozwój edukacji w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych – szkolenia
dla 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 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/302/10 w sprawie: zatwierdzenia projektu ”Rozwój edukacji
w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych – szkolenia dla 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 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 sprawie:zatwierdzenia projektu
„Z muzyką za pan brat – zajęcia dla dzieci i młodzieży z 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
02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/303/10 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z muzyką za pan brat –
zajęcia dla dzieci i młodzieży z 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
02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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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 sprawie:zatwierdzenia
projektu „Z muzyką za pan brat – zajęcia dla dzieci i młodzieży z 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 02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/303/10 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Z muzyką za pan brat –
zajęcia dla dzieci i młodzieży z 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
02/POKL/9.5/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 14.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że uchwały te są uchwałami porządkującymi.
Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami), głosowanie przeprowadza się w stałych
obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.
Poprzedni podział naszej gminy na obwody głosowania został określony na mocy uchwały
Nr XXIII/217/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r.
Ze względu na wprowadzenie w Gminie Łazy nowych ulic, zachodzi konieczność
uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania poprzez uporządkowanie nazw ulic.
Zamiany dotyczą:
1. Miasto Łazy - nadanie nazwy ul. Wichrowa.
2. Sołectwo Rokitno Szlacheckie - nawę przysiółki zmieniono na nazwę obręby.
Zmiany nie powodują zmian w podziale na obwody głosowania.
W załączniku do projektu uchwały nowe lub zmienione ulice zaznaczone zostały czcionką
pogrubioną.
W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Łazach projekt uchwały
w sprawie obwodów wyborczych w Gminie Łazy.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej – powiedział, że Komisje Rady nie
wnosiły uwag do projektów uchwał.
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Przewodniczący Rady - zapytał Radnych, czy teraz wnoszą uwagi do przedłożonych projektów
uchwał.
Uwag i zmian do projektów uchwał Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:obwodów wyborczych
w Gminie Łazy.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/304/10 w sprawie:obwodów wyborczych w Gminie Łazy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:okręgów wyborczych
w Gminie Łazy.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/305/10 w sprawie: okręgów wyborczych w Gminie Łazy.
Do punkt nr 16.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziały Komunalnego – powiedziała, że projekt uchwały
w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy w latach 2010 –
2014”. Do traktowania takiego programu obliguje nas ustawa o ochronie praw lokatorów
mieszkaniowych zasobów Gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Jest to już II program w tym
zakresie.Pierwszy obejmował lata 2005 – 2009, ten obejmuje następne 5 lat.Jeżeli chodzi o
zapisy, które są przedłożone w tym programie dotyczą one przede wszystkim przedstawienia
aktualnego stanu zasobu mieszkaniowego Gminy Łazy. Na dzień dzisiejszy jest to 206 lokali
mieszkaniowych. Przedstawiona jest tam potrzeba z zakresu robót remontowych,
modernizujących, zasady polityki czynszowej, sposób zasad zarządzania mieszkaniowych
zasobów gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Wysokość wydatkowania
środków w okresie 5 lat , jak również działania mające na celu zapewnienie racjonalizacji
zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Ten program był szczegółowo omawiany na wszystkich
Komisjach Rady, w związku z powyższym bardzo proszę o jego uchwalenie.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej – powiedział, że projekt ten został
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rozwoju i Promocji. Ponadto wszystkie
Komisje zajmowały się tym tematem i żadna nie zgłosiła poprawek do projektu uchwały.
Przewodniczący otwarł dyskusjię wobec braku chętnych do dyskusji zamknął ją.
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Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy teraz wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/306/10 w sprawie:uchwalenia”Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łazy na lata 2010-2014”.
Do punktu nr 17.
Halina Czyż – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa,Leśnictwa i Ochrony
Przyrody – powiedziała, że proponujemy Państwu podjęcie uchwały w sprawie „przyjęcia zasad
udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu Ochrony Środowiska”.
Podjęcie tej uchwały wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20. 11.2009 roku
o zmianie ustawy „Prawo ochrony środowiska oraz niektórych gminnych ustaw”. Zgodnie
z cytowaną ustawą z dnia 01.01.2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska, w którym w latach ubiegłych były wypłacane dotacje dla osób, które realizowały
własne zadania związane z ochroną środowiska.
Podjęcie tej uchwały następuje na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z tym artykułem, tryb postępowania o udzielaniu dotacji na inne zadania niż określone
w ustawie o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego
zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mając
na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielanie dotacji i jej rozliczania. Uchwała
obejmuje dofinansowanie dla zadań z zakresu utylizacji opadów azbestowych powstałych przy
wymianie poszyć dachowych na elewacji zawierających azbest w zakresie utylizacji odpadów
azbestowych składowanych w gospodarstwach indywidualnych, powstałych w wyniku
demontażu pokryć dachowych lub elewacji oraz wymiany kotłów grzewczych na emisyjne kotły
grzewcze z mechanicznym dozowaniem paliwa.
Zasady dofinansowania w stosunku do poprzedniej uchwały nie ulegają zmianie tzn. wysokość
dofinansowania nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów dla celów związanych
z utylizacją odpowiednio azbest, ale nie więcej niż 1000 zł oraz 30 % łącznej wartości kotłów dla
celów związanych z wymianą kotłów, ale nie więcej niż 1000 zł. nadmienię, że zainteresowanych
jeżeli chodzi o dofinansowanie zadań związanych z Ochroną Środowiska z roku na rok. I tak
w 2008 roku złożono 64 wnioski, a w 2009 złożono wniosków 80. Podjęcie tej uchwały jest
również niezbędne, dlatego że w związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony
Środowiska nie zostało dofinansowane w zeszłym roku 24 osobom , które złożyły wnioski w
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tym zakresie.
Przewodniczący RM – poinformował, że Komisja Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska oraz Komisja Budżetowa zaopiniowały uchwałę pozytywnie.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy teraz wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (11 głosów za, 4 Radnych nieobecnych) podjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/307/10 w sprawie:przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska.
Do punktu nr 18.
Radny Zenon Głąb złożył pisemną interpelację, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 19.
Marta Grzesica - Radna:
- zgłosiła częsty brak wody w Trzebyczce. Zapytała, czy spółka „PROMAX” dysponuje
monitoringiem ,
- zapytała, czy jest możliwość pozyskania środków finansowych pozostałych ze sprzedaży
Ośrodka „Parnas” w Chruszczobrodzie z przeznaczeniem na inwestycje w Chruszczobrodzie.
Władysław Nowak – Radny - zapytał, jakie są działania Myszkowskiego TBS w sprawie
budowy mieszkań na naszym terenie.
Do punktu nr 20.
Przewodniczący Rady – poinformował, że informacja dotycząca
działalności Burmistrza
Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady znajduje się w Biurze Rady i osoby chętne
mogą się z nią zapoznać.
W/w informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Do punktu nr 21.
Radni otrzymają na zapytania pisemne odpowiedzi.
Do punktu nr 22.
Radny – Władysław Nowak - złożył następujące oświadczenie: „ wypowiedź Radnego
Tadeusza Czopa była merytoryczna i zasadna. Ja nie widziałem w tej wypowiedzi niczego co
by się kłóciło z szeroko rozumianym pojęciem wykonania budżetu w aspekcie, np. rozwijania
przedsiębiorczości poszukiwania nowych miejsc pracy i w tym sensie ta wypowiedź Radnego
Czopa naszego kolegi była zasadna. Uważam , że Pan Przewodniczący nie potrzebnie
spowodował odebranie głosu Radnemu Czopowi i tą sytuację, która miała miejsce. Dodatkowo
Pan Przewodniczący przed głosowaniem o udzielenie absolutorium jeszcze raz powinien udzielić
Burmistrzowi głosu, żeby odniósł się przynajmniej do tej części dyskusji, która miała miejsce na
początku. Także uważam, że Pan Przewodniczący niepotrzebnie ryzykuje, bo organ nadzorczy
Wojewoda albo Izba Obrachunkowa, która będzie czytać bardzo wnikliwie protokół z dzisiejszej
sesji, bo wie, że takie protokoły są wnikliwie czytane. Pan Radny Tadeusz Czop mówił
wyraźnie, że jest przeciwko temu projektowi. Nie daliśmy w sumie możliwości Radnemu
Czopowi wypowiedzenia się dlaczego i może to być potraktowane jako pewne uchybienie
procedury, a która się mieści w całej procedurze absolutoryjnej”.
Następnie Radny powiedział, że ma informacje i nie przypadkowo o tym mówi, bo
dotyczy ona wbrew pozorom bardzo wielu mieszkańców naszej Gminy i tego co tyczy się kolei,
bo Pan Burmistrz mówił o tych wszystkich wysiłkach związanych z zagospodarowaniem majątku
byłego Zakładu Taboru Kolejowego na potrzeby kolei regionalnych. Dodał, że w tych tygodniach
PKP CARGO podpisało umowę z CMC Zawiercie na przewóz ponad 6 mln ton złomu
i wyrobów stalowych. Ta informacja jest ważna wszystkich tyle, ze gwarantuje pracę dla dużej
części kolejarzy z Łaz przez następne 4 lata.
Następnie Radny poinformował, że w dniu jutrzejszym o godzinie 10.00 odbędzie się tradycyjny
pochód pierwszomajowy w Zawierciu z pod budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i zaprasza
wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa”.
Ponadto Radny poinformował, że biuletyn Klubu Radnych 2010 ukazał się w formie
elektronicznej na blogu klubu.
Przewodniczący Rady – podziękował Radnemu Nowakowi za uwagę skierowaną do niego dot.
Prowadzenia sesji i odczytał zapis § 16 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej:
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu,
formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
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Dodał, że Radnemu Czopowi nie odebrał głosu lecz poprosił go, aby w swojej wypowiedzi
mówił na temat związany z omawianym projektem uchwały, a tym czasem Radny sam
zrezygnował z dalszej wypowiedzi i opuścił salę obrad. Natomiast podczas dyskusji nad
absolutorium zaproponował Burmistrzowi, aby zabrał głos w dyskusji lecz Burmistrz stwierdził,
że odniesie się dio tej sprawy tuż po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – zgłosił potrzebę uporządkowania punktu
uzdatniania wody,
- zapytał, dlaczego przywiezione na Hutki Kanki rury do wymiany wodociągu zostały zabrane
i przewiezione do Grabowej. Dodał, że już kiedyś była taka sama sytuacja, gdy rury zostały
z Hutek Kanek zabrane do Niegowonic.
W związku z tym zapytał, co dalej z wymianą całości wodociągu na terenie Hutek Kanek, gdyż
obecnie co tydzień występują awarie.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Grabowa – zgłosił potrzebę zabezpieczenia skarpy, aby wody
opadowe nie podmywały asfaltu.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach – zgłosił potrzebę
naprawy nawierzchni parkingowej w Łazach przy wiadukcie kolejowym ( po lewej stronie
wejścia na parking po deszczu są rozlewiska wody co utrudnia parkującym oraz ogranicza
miejsca do parkowania).
Do punktu nr 23.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – złożył Radnym informację
o pracy Przewodniczącego między sesjami, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie zapoznał Radnych z otrzymaną korespondencją w tym okresie.
Do punktu nr 24.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 12.45 ogłosił zamknięcie XXXVIII Sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Teresa Kurzacz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach:
Maciej Kubiczek
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