Protokół Nr XXXVII/10
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
29 marca 2010 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na Sesji Rady
Nieobecny

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

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego – Mieczysław Skręt, Leszek Kalaga, Rafał Porc
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 w Łazach.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą Sesję przybyło 14 radnych
że podejmowane uchwały będą prawomocne.

oraz

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.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poddał pod głosowanie porządek obrad Sesji.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad Sesji Rady
Miejskiej jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 lutego 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania w
latach 2010 – 2015 w zakresie finansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy
ul.Topolowej w Łazach – parking i droga łącząca ul.Topolową z ul.Wiejską. Etap I”.
6. Podjecie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad sprzedaży lokali.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy
Łazy nieruchomości położonych w Niegowonicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych
dla nauczycieli.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania radnych.
13. Informacja dotycząca
działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
17. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XXXVI z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26.02.2010 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz
przed Sesją na sali obrad.
Radni do protokołu uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamację protokół Nr XXXVI z Sesji Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 26.02.2010 r.
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Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła plan zmian do budżetu na rok 2010.
Powiedziała, że dokonano autopoprawki w tej uchwale.
Autopoprawka polega na tym, że na dzień dzisiejszy nie będziemy wprowadzać środków
finansowych do budżetu Gminy na 2010 rok, które ewentualnie otrzymamy z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokości 310 tysięcy złotych. Pokażemy w budżecie tylko środki własne
przeznaczone na budowę boiska sportowego. Po autopoprawce uchwała będzie brzmiała w ten
sposób, że gdy zwiększymy plan dochodów budżetowych na rok 2010 o kwotę 34. 400 złotych –
będą to środki w wysokości 30 tysięcy złotych pochodzące z darowizny od firmy „ALKA”, przy
czym darowizna ta jest celowa ze wskazaniem na remont placówek oświatowych.
Dodała, że jeszcze jedna dotacja w wysokości 4.400 złotych, jest to też dotacja celowa
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na publikacje kolumn ekologicznych w „Echa
Łaz”. Środki te będą przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach. Wykreśliliśmy z planu dochodu zwiększenie o 310 tysięcy złotych dotacji.
Te środki wprowadzimy do budżetu ć po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu. Dodała, że
jeżeli chodzi o plan wydatków budżetowych to proponujemy zwiększyć je o łączną kwotę 370.400
złotych. Tak jak było mówione wcześniej kwotę 30,000 zł. przeznaczymy na remont placówek
oświatowych, a kwotę 4.400 zł. przekażemy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Łazach.
Poinformowała również, że kolejna zmiana to zwiększenie planu wydatków w dziale 926, gdzie
chcemy zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 336.000 zł. Są to środki przeznaczone na
budowę boiska osiedlowego na Podlesiu w Łazach, przy czym zaznaczyła, że są to środki gminne
bez finansowania współfinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po podpisaniu umowy
środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2010 rok po stronie dochodów jak i wydatków
w wysokości dotacji. Po odliczeniu kosztów niekwalifikowanych powinno to wynieść
ok. 280.000 zł. Dotacje te są przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Dodała
również, że zmienia się tylko kwota dotacji podmiotowej dla MOK. Dotychczas było to 730.000 zł,
a po zwiększeniu o kwotę 4.400 zł, będzie to kwota 734.400 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach
– poinformował, że Komisja Budżetowa
po przeanalizowaniu przedstawionych zmian do budżetu Gminy zaopiniowała je pozytywnie.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawie uchwały dotyczącej zmian
do budżetu Gminy Łazy na rok 2010.
Władysław Nowak – Radny – w imieniu własnym i społeczności osiedla Podlesie w Łazach
podziękował Panu Burmistrzowi za wyjście naprzeciw inicjatywie, którą mieszkańcy składali
w formie wniosków do projektów budżetu Gminy Łazy przez kilka lat. Dodał, że ta sprawa
wymaga załatwienia, gdyż Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach( znajdująca się na osiedlu Podlesie
w Łazach )jest jedyną w Gminie szkołą, która nie posiada sali gimnastycznej. W związku z tym
nastąpi poprawa warunków wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w tej szkole. Boisko jest jak
najbardziej potrzebne. Z projektów o których mówił na posiedzeniu Komisji Burmistrz, wiemy, że
będzie to boisko wielofunkcyjne i mamy nadzieję, że będzie ono służyć szkole oraz całej
społeczności naszego osiedla Podlesie. Radny dodał, że ma niedosyt spowodowany tym, że
Burmistrz nie powiadomił i nie skonsultował o podjęciu tej inicjatywy Radnych.
Powiedział, że o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji dowiedział się tydzień temu. Uważa, że
Pan Burmistrz powinien wcześniej z Radnymi z osiedla Podlesie omówić zakres projektowy tego
przedsięwzięcia, skonsultować to z Radnymi i nie podejmować decyzji samodzielnie w tej sprawie.
Jednak Radny Nowak pochwala decyzję Burmistrza o przystąpieniu do budowy boiska na osiedlu
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Podlesie. Zwrócił również uwagę, że teren przyległy do planowanego boiska należy również
uporządkować, ponieważ obecnie jest tam dzikie wysypisko śmieci.
Kończąc zapytał, dlaczego do realizacji tego zadania nie ma wykazanych dodatkowych środków
finansowych z Ministerstwa Sportu.
Jan Hoffman – Radny – zapytał Pana Burmistrza, czy są plany budowy boisk
na terenie sołectw w naszej Gminie, ponieważ w Łazach buduje się już drugie boisko. Powiedział,
że była planowana budowa boiska w Niegowonicach za szkołą, a w miejscu obecnego boisko miał
powstać parking. Stwierdził, że nic się nie robi w tym kierunku. Zaznaczył, że nie jest
przeciwnikiem budowania boisk, gdyż jest zwolennikiem sportu, jednak wszystkich należy
traktować jednakowo i należy pomyśleć o budowie boisk sportowych również na wsi.
Dodał, że jak Radni wiedzą, na posiedzeniu komisji wyraził swoje stanowisko, iż jest przeciwny
obniżaniu funduszy na funkcjonowanie klubów sportowych. Nie jest przeciwny budowie boiska w
Łazach, jest za budową nowych boisk, jednak tak żeby było to robione proporcjonalnie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie
zadane przez Radnego Nowaka.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – na pytanie Radnego Nowaka odpowiedziała, że gdy
w budżecie wykazujemy dotacje, to wykazujemy całość środków i w tym przypadku przeglądając
plan wydatków mamy zagwarantowane wtedy w skali wydatków środki w całości przewidziane na
dane zadanie. Dodała, że po rozmowach z Ministerstwem, z kierownictwem Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej stwierdzono, że lepiej będzie, jeżeli nie wykażemy tych pieniędzy w wydatkach,
gdyż wyglądałoby to tak jakby były to środki zagwarantowane na całość zadania.
Ta druga część środków jest wykazana w dochodach, a w wydatkach byłyby wykazana w całości.
Natomiast tak składając dokumenty do wniosku o dofinansowanie musimy wskazać w uchwale
budżetowej środki jakimi dysponujemy na daną inwestycję. Pokażemy tylko nasze środki i wtedy
nie ma żadnej wątpliwości, że nam środków finansowych jeszcze brakuje. A tak wyglądałoby to,
że mamy zabezpieczone już w planie wydatków całość. W momencie jak dostaniemy tą dotację,
wprowadzimy ją.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - powiedział, że „już wielokrotnie mówił na Komisjach
o braniu udziału w konkursach i jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, to wszyscy
wiedzą, że jesteśmy gminą miejsko – wiejską, a całe miasto ma ok. 7 tysięcy mieszkańców, a więc
jako miasto nie możemy aplikować o pieniądze, które są skierowane na obszary wiejskie, czyli że
nie możemy korzystać z finansowania obszarów wiejskich. Obecnie po odliczeniu kwoty
na odnowę wsi Rokitno Szlacheckie zostało nam środków finansowych w granicach 450.000
złotych na następny konkurs..
Dodał, że taka była jego propozycja, jest to jest kwestia do przedyskutowania. Jednak na pewno
budowa boisk sportowych na wsiach nie jest możliwa w tym roku. I tak jak mówiłem, jeżeli
starczy pieniędzy zaczniemy od tych największych szkół – Chruszczobród, Niegowonice. Jeżeli
zostanie pieniędzy to będziemy przy mniejszych szkołach budować takie boiska jak przy Zespole
Szkół nr 1 w Łazach.
To boisko, które planujemy teraz wybudować jest większe (20x40 m), a więc będzie można pograć
w również w piłkę nożną”.
Burmistrz powiedział, że składany był wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego
w Programie - Rozwój Infrastruktury Sportowej i tam otrzymaliśmy informację, że nie otrzymamy
dofinansowania.
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Odpowiadając Radnemu Nowakowi powiedział, że gdyby chciał czekać na konsultacje z Radnymi,
uwzględniając czas od odbycia jednego posiedzenia Komisji do odbycia drugiego posiedzenia
Komisji i jeszcze w dodatku odbywając te konsultacje z klubem opozycyjnym to pewnie nie
ruszylibyśmy z miejsca z żadnymi robotami, albo bylibyśmy o wiele do tyłu, bardziej niż jesteśmy.
Oczywiście Państwo Radni podejmujecie decyzję, czy w ten projekt wchodzimy, czy nie.
Ten program ministerialny pojawił kilka dni temu i należy cieszyć się, że jest taka możliwość.
Czekaliśmy na ten program ogłoszony przez Ministra Sportu dopiero teraz. Program się pojawił,
więc w związku z tym od razu robiliśmy wszystko, żeby na tą sesje trafił stosowny projekt
uchwały. Państwo dziś się wypowiecie, czy ten program będziemy realizować, czy nie.
Przedłożony projekt uchwały jest moją propozycją, a w Państwa rękach jest podjęcie decyzji czy
chcecie to realizować.
Zwrócił się do Radego Hoffmana, powiedział, że będziemy na pewno realizować budowę boisk
sportowych na terenie sołectw , ale na pewno nie będzie to ten rok, bo jak Państwo wiecie my
mamy do realizacji Odnowę Wsi Rokitno Szlacheckie i Ciągowice.
Jeżeli będą środki to dobrze by było, to konkurs będzie w tym roku, a więc decyzja co do realizacji
tych boisk zapadnie w tym roku.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2010 stanowi załącznik

nr 3

do protokołu.
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 przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła
Nr XXXVII/289/10 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.

Uchwałę

Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - powiedziała, że przedkładany projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania w latach 2010 – 2015 w zakresie
finansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Łazach – parking
i droga łącząca ul. Topolową z ul. Wiejską. Etap I” proponuje niekredytowy, a więc nie obciążający
wskaźników zadłużenia sposób finansowania inwestycji gminnej budowy parkingu przy ulicy
Topolowej w Łazach. Finansowanie to polega na wykupie przez wybrany przez wykonawcę bank
wierzytelności z tytułu zrealizowanej przez wykonawcę inwestycji na zasadach określonych w
warunkach przetargu. Ten sposób finansowania pozwala na niezaliczanie istniejącego długu wobec
banku do kredytów, co jednocześnie pozwala na nieobciążanie wskaźników zadłużenia gminy.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania w latach 2010
– 2015 w zakresie finansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul.Topolowej w
Łazach – parking i droga łącząca ul.Topolową z ul.Wiejską. Etap I” stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
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Przewodniczący Rady- powiedział, że Komisja Budżetowa większością głosów zaopiniowała
pozytywnie ( 2 głosy za, 2 głosy wstrzymujące ) projekt uchwały w omawianej sprawie.
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 przedmiotowej sprawie.
Radny Tadeusz Czop po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady opuścił
salę obrad.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę
Nr XXXVII/290/10 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Łaz do podjęcia zobowiązania
w latach 2010 – 2015 w zakresie finansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy
ul.Topolowej w Łazach – parking i droga łącząca ul.Topolową z ul.Wiejską. Etap I”.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – uzasadniając celowość podjęcia uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego powiedziała, że zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę
budżetem Gminy Łazy na rok 2010 zaplanowano przychody budżetu w wysokości 12.018.187 zł
z tego kredyty w wysokości 6.336.913 zł oraz pożyczki w wysokości 5.681.274 zł. Aktualnie
przedkładamy projekt uchwały na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.767.356
złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Pozostała kwota planowanego kredytu w wysokości 569.557 zł zostanie pokryta
kredytami z Banku Gospodarstwa Krajowego z linii finansującej udział gminy w inwestycjach
finansowanych z funduszy europejskich.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Przewodniczący Rady- powiedział, że Komisja Budżetowa większością głosów zaopiniowała
pozytywnie ( 3 głosy za, 1 głos przeciwny ) projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
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 omawianej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (12 głosów za, 1 głos przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/291/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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Do punktu nr 7.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że w dniu 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie
ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz.420). Zgodnie
z zapisami art. 1 cytowanej ustawy o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki rozstrzyga Rada Gminy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Środki
funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć , które zgłoszone we wniosku przez sołectwo
są zadaniami własnymi gminy , służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne
ze strategią rozwoju gminy.
Projekt uchwały w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011 stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Poinformował, iżodbyło się wspólne spotkanie Sołtysów i Radnych w celu wysłuchania opinii i
zapoznania się ze stanowiskiem Przewodniczących Rad Sołeckich.
Przewodniczący Rady-poinformował, iż odbyło się wspólne spotkanie Sołtysów i Radnych w celu
wysłuchania opinii i zapoznania się ze stanowiskiem Przewodniczących Rad Sołeckich.
Następnie zapoznał Radnych z opiniami Komisji i powiedział, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy za) projekt uchwały w omawianej sprawie.
Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy za ) w/w projekt
uchwały.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie ( 6 głosów za) projekt uchwały.
Komisja Kultury, Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Budżetowa przyjęły
do wiadomości.
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 przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/292/10
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.
Do punktu nr 8.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
z 5 listopada 2009 r. wprowadziła możliwość określenia zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu
nieruchomości. W przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego Rada nie wyraża więc już
zgody w konkretnych sprawach ale określa zasady udzielania bonifikat, które stosował będzie
Burmistrz.
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Bonifikaty będą mogły być udzielane przy sprzedaży lokali ich dotychczasowym najemcom. Jeżeli
cena zostanie uiszczona jednorazowo bonifikata wynosić będzie 90 % a jeśli w ratach 50 %.
Warunkiem udzielenia bonifikat jest brak zaległości czynszowych.
Pozostałe lokale tj. lokale nie wynajęte na czas nieoznaczony mogą być sprzedawane na zasadach
ogólnych czyli według wartości rynkowej. W związku z tym taka uchwała nie ma zastosowania
do lokali socjalnych.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Rozwoju i Promocji dot. w/w projektu
uchwały jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/293/10
w sprawie zasad sprzedaży lokali.
Do punktu nr 9.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - powiedziała,
że Pani Helena Błaskiewicz - Supernak zam. Łazy ul.Jesionowa 6/32 wystąpiła z wnioskiem do
tut. Urzędu o nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolno-leśnego na rzecz Gminy Łazy .
Nieruchomości o numerach geodezyjnych działek: 2193, 2194, 2316, 2582, 4517, 4555, 4556,
5114/1, 5115/2, 5289, 5367, 5642/1 o łącznej powierzchni 3.5772 ha położone są
w Niegowonicach i stanowią własność Pani
Heleny Błaskiewicz – Supernak
zam. Łazy ul.Jesionowa 6/32.
W skład w/w gruntów wchodzą użytki rolne i leśne . Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów
użytki rolne stanowią 2.7049 ha , użytki leśne stanowią 0.8723 ha.
W Sądzie Rejonowym w Zawierciu w Wydziale Ksiąg Wieczystych brak jest informacji , iż na w/
w gospodarstwo rolno-leśne istnieje założona Księga Wieczysta.
Zgodnie z § 3 ust.2 Uchwały Nr XV /154/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie
zasad
nabywania, zbywania i obciążania, wynajmowania i wydzierżawiania
nieruchomościami wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami ( Dz.Urz.Woj. Śl.
nr 151 poz. 2890 ) Burmistrz zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Miejskiej w Łazach w postaci
uchwały na dokonanie czynności prawnych nieodpłatnych, chociażby w części, z zakresu
gospodarowania nieruchomościami.
Koszty związane z przeniesieniem własności gospodarstwa rolnego na rzecz Gminy Łazy ponosi
Gmina.
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy Łazy
nieruchomości położonych w Niegowonicach stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Przewodniczący Rady – powiedział, że opinia wszystkich Komisji Rady była jednogłośnie
pozytywna w sprawie projektu uchwały dot.wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz
Gminy Łazy nieruchomości położonych w Niegowonicach.
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 przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/294/10
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy Łazy nieruchomości
położonych w Niegowonicach.
Do punktu nr 10.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że z art.72 ustawy
wynika obowiązek dla organu stanowiącego określenia w budżecie kwoty przeznaczonej na
finansowanie świadczeń zdrowotnych nauczycieli oraz określenia zasad i trybu udzielenia tych
świadczeń. Warunki i sposób udzielania tych świadczeń muszą zostać ustalone w odrębnej uchwale
stanowiącej akt prawa miejscowego. Zaproponowany model polegał będzie na wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków przeznaczonych na pomoc dla nauczycieli. Decyzje w przedmiocie
przyznania pomocy podejmował będzie Burmistrz, a pomoc będzie świadczona w formie zasiłku
pieniężnego. Uchwała określa maksymalną wysokość zasiłku oraz procedurę jego przyznawania.
Projekt uchwały w sprawie: warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla
nauczycieli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Opieki Społecznej jak również Komisji Budżetowej była jednogłośnie pozytywna.
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 omawianej sprawie.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XXXVII/29510
w sprawie: warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
Do punktu nr 11.
Radni : Marta Grzesica, Maria Stempel, Jan Hoffman, Anna Staniaszek, Zenon Głąb złożyli
pisemne interpelacje, których treść stanowią załączniki od nr10 do nr 14.
Do punktu nr 12.
Ryszard Żmuda – Radny – zapytał:
1. Kiedy zostanie zniwelowane pobocze drogi z Grabowej do Niegowonic?
2. Kiedy zostaną usunięte gałęzie pozostałe po wycince drzew przy drodze do Grabowej?
3. Zgłosił potrzebę uporządkowania terenu przy kościele w Grabowej,
4. Zgłosił potrzebę uporządkowania I wykonania remontu nawierzchni terenu przystanku
autobusowego w Grabowej,
Jan Hoffman – Radny – zapytał:
1. W związku z ukazaniem się artykułu w Dzienniku Zachodnim odnośnie likwidacji PKS
Zawiercie zapytał Burmistrza jakie podjął działania aby mieszkańcy naszej Gminy mieli
umożliwioną komunikację autobusową,
2. Jakie działania planuje Burmistrz i Kierownik SP ZOZ w sprawie
Zdrowia w Niegowonicach?

remontu Ośrodka

3. Kiedy zostanie wykonany remont przepustu przy ul. Partyzantów i ul. Ogrodowej
w Niegowonicach ( zaplanowany do realizacji w 2009 roku i nie wykonany ),
4. Czy zostanie w br. wykonany wjazd z drogi wojewódzkiej do Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach,
5. Zgłosił, że w Niegowonicach koło sklepu “Lewiatan” został źle wykonany remont
skrzyżowania ( w położonych płytach są dziury ). Radny zaproponował usunięcie
zniszczonych płyt i położenie kostki brukowej. Poprosił o wizję w terenie .
Zenon Głąb – Radny:
1. Zgłosił potrzebę usunięcia awarii zaworu bezpieczeństwa w Pawilonie Sportowym na
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boisku sportowym w Rokitnie Szlacheckim,
2. Zapytał, dlaczego w “Echa Łaz” nie ukazała się do tej pory informacja dotycząca umów
dot. poboru wody ze spółką PROMAX?,
3. Zapytał, dlaczego Pan Burmistrz nie odebrał od niego telefonu kiedy dzwonił w bardzo
ważnej sprawie dot. II Turnieju Międzynarodowego w Rokitnie Szlacheckim,
4. Zapytał, kiedy ostatnio Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach wizytował obiekty
sportowe na terenie Gminy Łazy?,
5.

Zapytał o informację w sprawie wynagrodzeń pracowników OSiR,

6. Zapytał, czy prawdą jest iż były dyrektor MOK z Poręby został zatrudniony w Miejskim
Ośrodku Kultury w Łazach?.
Marta Grzesica – Radna:
1. Zgłosiła, że w Chruszczobrodzie na przystankach autobusowych zostały powybijane
szyby, poprosiła Komendanta Policji w Łazach o interwencję w tej sprawie przy
współpracy z Komendą Policji w Dąbrowie Górniczej, gdyż istnieje przypuszczenie iż
dewastacji przystanków dokonała młodzież z Sikorki,
2. Zapytała Radnych Rady Powiatu, kiedy zostanie wykonany
Mickiewicza w Chruszczobrodzie,

przepust

na drodze

3. Kiedy zostanie rozpoczęta budowa chodnika w Chruszczobrodzie Piaski?,
4. Poprosiła o zamieszczenie informacji w “Echach Łaz” dot. harmonogramu wywozu
segregowanych odpadów śmieci w poszczególnych miejscowościach.
Maria Stempel – Radna:
1. Zawnioskowała o naprawę piłkołapów na boisku sportowym w Łazach na osiedlu Podlesie.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach:
1. Poprosiła Komendanta Policji w Łazach o przeprowadzanie częstszych patroli w godzinach
nocnych z uwagi na bezpieczeństwo i występujące w ostatnim czasie włamania do sklepów,
2. Zgłosiła potrzebę zamontowania przynajmniej
Łazach na ulicy Poniatowskiego.

jednej lampy oświetlenia ulicznego w

Komendant Komisariatu Policji w Łazach – odnosząc się od razu do słów Radnej Anny
Staniaszek poinformował, że w dniu włamań, patrol został wysłany do Niegowonic w sprawie
włamania do garażu. Prawdopodobnie osoby, które dokonały tego włamania są już zatrzymane, a
część rzeczy odzyskano. Dodał, że osoby dokonujące tych włamań wykorzystały sytuację, gdy
patrol znajdował się w Niegowonicach.
Komendant sugeruje aby właściciele sklepów montowali rolety w oknach sklepów co spowoduje,
1

że nie będzie już sytuacji, w której są wybijane szyby, czy dokonywane włamania. Jeśli chodzi
o patrole nocne, to policja stara się patrolować wszystkie rejony, a szczególnie rejony placówek
handlowych, jednak nie jest w stanie być w każdym czasie, w każdym miejscu.
Do punktu nr 13.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz – powiedział, że na podstawie Uchwały Nr XIV/148/08Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych
nagród Burmistrza Łaz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Chruszczobród i Chruszczobród Piaski (w sprawie nagrody dla Pani Marty Grzesicy) oraz
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (w sprawie
nagrody dla Jakuba Stachury z Wysokiej), które wpłynęły w okresie od 01.01.2010 r. do
15.02.2010 r. oraz wykorzystując możliwość przyznania nagrody z własnej inicjatywy (§ 1 ust. 1
Uchwały) przyznałem dwie nagrody następującym kandydatom:
Panu Marcinowi Mogiele, zam. w Łazach, studentowi III roku Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, wyróżniającego się osiągnięciami oraz wysokimi umiejętnościami
w dziedzinie muzyki, prezentowanymi na wielu przesłuchaniach, konkursach i innych
wydarzeniach muzycznych o wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, takich jak
m.in. wyróżnienie na VIII Śląskim Konkursie Pianistycznym, uczestnictwo w Międzynarodowych
Konkursach Pianistycznych w Olsztynie i Rzeszowie, udział w cyklu koncertów w Finlandii,
występy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, uczestnictwo w Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – nagrodę za szczególne
osiągnięcia artystyczne,
Pani Marcie Grzesicy, zam. w Chruszczobrodzie, wyróżniającej się szczególną aktywnością
w zakresie upowszechniania i ochrony kultury wsi Chruszczobród, poszukującej nowych sposobów
pobudzania życia kulturalnego, podejmującej działania promujące swoją miejscowość,
a jednocześnie Gminę Łazy m.in. koordynującej projekt, w ramach którego została opracowana
i wydana książka pt. „Twórczość artystów Chruszczobrodu”, czy też współpracującej nad przygotowaniem i opublikowaniem książki pt. „Organizacje pozarządowe Chruszczobrodu”, jak również
wspierającej wszechstronny i harmonijny rozwój wsi, co jest jednym z celów założonego przez nią
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski - nagrodę za całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury w Gminie Łazy.
Nagrody pieniężne zostały już przekazane laureatom, natomiast oficjalnego ich wręczenia
planujemy dokonać na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 3 Maja.
Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział Odwoławczy, orzeczeniem z dnia 26 stycznia 2010 r.
oddalił apelację Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” od wyroku Sądu Rejonowego
w Zawierciu z dnia 25 września 2009 r. w sprawie oddalenia powództwa o nieodpłatne
przeniesienia na rzecz Gminnej Spółdzielni w Łazach prawa własności pawilonu handlowego na
działce nr 714 przy ul. Kościuszki w Rokitnie Szlacheckim. W związku z powyższym dnia
01.03. br. odbyło się spotkanie z Zarządem Gminnej Spółdzielni w sprawie dalszych ustaleń co do
realizacji wyroku sądu oraz regulacji prawnej trzech nieruchomości zabudowanej pawilonem
sklepowym w Łazach „Anatol”, Chruszczobród przy ul. Bema i Ciągowice przy ul. Zwycięstwa
użytkowanych przez GS.
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Gminna Spółdzielnia została zobowiązana do wydania Gminie Łazy zajmowanych bez tytułu
prawnego pomieszczeń na parterze i piętrze budynku w Rokitnie Szlacheckim oraz ich opróżnienie
z wszelkich ruchomości do dnia 12 marca. Nie wydanie w określonym terminie w/w nieruchomości
spowoduje skierowanie przez Gminę Łazy sprawy do Sądu o wydanie pomieszczeń usługowohandlowych.
Spotkałem się z Wicewojewodą Panem Stanisławem Dąbrową w sprawie utworzenia Spółki z o.o.
pod firmą: Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka, w której
samorząd Województwa Śląskiego ma 100 % udziałów, przejmie ona cztery kupione przez
województwo flirty, będzie także zarządzała ośmioma zamówionymi w Pesie elfami. Województwo
zamierza też kupić 12 starszych elektrycznych składów . Spółka będzie uruchamiać także nowe
połączenia, które uzupełnią siatkę połączeń Przewozów Regionalnych w Województwie.
Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej spotkaliśmy się z Sekretarzem Woj. Śląskiego Panem
Łukaszem Czopikiem. Na spotkaniu przedłożyłem propozycję aby siedziba Samorządowej Spółki
Koleje Śląskie” mieściła się na terenie Łaz z uwagi na odpowiednią infrastrukturę i zaplecze.
Wspólnie z prezesem spółki „PROMAX” Panem Mariuszem Kołtonem, uczestniczyłem
w spotkaniu w RPWiK w Zawierciu. Spotkanie dotyczyło naliczonych nadpłat odbiorcom wody
przez RPWiK w grudniu 2009 roku.
W dniach od 6 do 12 marca br. uczestniczyłem w obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet,
a mianowicie: w szóstym już Europejskim Dniu Kobiet, czyli spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich
z całego powiatu zawierciańskiego, zorganizowanym przez posłankę Parlamentu Europejskiego,
Małgorzatę Handzlik, w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu, uroczystym spotkaniu
blisko 70 mieszkanek Rokitna Szlacheckiego, które zebrały się w Domu Strażaka na zaproszenie
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim, w spotkaniu emerytowanych
pracowników oświaty, w występie Kabaretu 50+ podczas nastrojowego spotkania studentów UTW
na sali MOK Łazy oraz w występie przedszkolaków z Łaz na sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Łazach, którzy piosenkami, tańcami i pięknymi strojami nawiązującymi
do kultury kilku krajów należących do Unii Europejskiej uświetniły obchody tego słonecznego
i sympatycznego święta. Za wszystkie zaproszenia jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz życzę zdrowia,
szczęścia i pogody ducha wszystkim Paniom w naszej Gminie.
Wziąłem udział w uroczystym otwarciu Biblioteki Parafialnej w Niegowonicach, utworzonej
z inicjatywy mieszkańców Niegowonic i ks. Artura Przybyłko – proboszcza parafii p.w. św.
Franciszka z Asyżu w Niegowonicach w budynku plebanii. Księgozbiór Biblioteki Parafialnej liczy
6000 książek. Najstarsze egzemplarze pochodzą z początku XX wieku. Natomiast w przyszłości
pojawią się XIX wieczne rękopisy ks. prałata Stefana Joniaka. Najcenniejsze okazy będą do
wypożyczenia tylko na miejscu. Biblioteka posiada także czytelnię czasopism prasy katolickiej.
Placówka będzie czynna w każdy czwartek od godziny 17.30 do godziny 19.00, a w najbliższej
przyszłości ks. Artur planuje organizować w niej również spotkania literackie czy zajęcia
pozalekcyjne.
Spotkałem się z przedstawicielem PKP Energetyka w Katowicach, Panem Czesławem Klećko.
Na spotkaniu poruszano sprawę nawiązania współpracy w ramach dobudowy oświetlenia ulicznego
i sprzedaży energii elektrycznej.

1

W związku ze zmianą wzorów umów w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 marca
w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Panią Skarbnik podpisaliśmy aneks do umowy projektu
„Modernizacja budynku domu Kultury na z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - centrum
wsi Ciągowice”. Kwota dotacji stanowiąca 75% kosztów netto inwestycji wynosi 213.996 zł.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej „Perła Jury”, na którym rozpatrywano
odwołanie jednego z Wnioskodawców ubiegającego się o pozyskanie dotacji na rozwój
mikroprzedsiębiorstwa, którego wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Po rozpatrzeniu
odwołania oraz ponownej analizie złożonej dokumentacji nie uległa zmianie liczba uzyskanych
punktów, tym samym Rada podtrzymała swoją decyzję o umieszczeniu wniosku na liście
rezerwowej.
W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się Wojewódzka Konferencja Rolnicza
zorganizowana przez Śląską Izbę Rolniczą. Tematem konferencji był:
- Rozwój obszarów wiejskich w województwie śląskim do 2020r.;
- Przesłanki zmian w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich;
- Finansowe środki pomocowe realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w województwie śląskim.
W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.
Odbyło się pierwsze posiedzenie kolejnej kadencji Rady Sportu w Gminie Łazy.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Łaz Nr 0151/4/2010 z dniem 24.01.2010 r. powołano Radę
Sportu w składzie:
- Jacek Cichecki
- Stanisław Matyja
- Zenon Głąb
- Adrian Kała
- Mirosław Tyrała
- Konrad Knop
- Arkadiusz Kucab
- Jarosław Dominiak
- Leszek Tarapacz
- Janusz Bialik
- Marek Osmólski
- Tomasz Kalarus
- Andrzej Miśkowiec
- Radosław Błoch
−
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady, którym został Pan Adrian Kała. W trakcie
spotkania przedstawiono także informację o nowelizacji Ustawy o Pożytku Publicznym
i Wolontariacie oraz omówiono bieżącą działalność klubów sportowych działających na terenie
naszej Gminy.
W Urzędzie Miejskim w Łazach odbyło się zebranie Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej. Tematem
zebrania był wybór członków Zarządu Spółki. Ponadto Pan Wiesław Słowik złożył sprawozdanie
z realizacji prac wykonanych na terenie Gminy Łazy w 2009r. oraz, przedstawił plan prac na rok
2010 a także poinformował o zebranych składkach z poszczególnych sołectw.
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Przybyli na spotkanie członkowie Związku zgłosili propozycje najpilniejszych prac w zakresie
czyszczenia rowów melioracyjnych.
Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
W ramach dotacji pozyskano 12.000 zł dla SP nr 3 w Łazach oraz Filii Szkoły Podstawowej
w Grabowej, po 6.000 zł dla każdej z placówek. W ramach dotacji zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy
pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu jak również w sprzęt spełniający
funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę. Program ma przygotować szkoły podstawowe
na przyjęcie sześciolatków. Dzięki otrzymaniu dofinansowania dla ostatnich dwóch placówek
w Gminie każda szkoła będzie posiadała wyposażone miejsca do zabaw w szkole. Program w 100%
jest finansowany ze środków rządowych.
W gronie licznie zgromadzonych nauczycieli, znajomych, rodziny i innych przybyłych gości
wziąłem udział w wernisażu prac autorstwa Ady Nowak, uczennicy kl. III Gimnazjum nr 1
w Łazach, której życiową pasją stała się fotografia. Wystawa fotografii została zorganizowana
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach pod merytoryczną opieką Aleksandry Piedo –
nauczycielki plastyki w ZS nr 1 w Łazach. Wystawę można oglądać do 17 kwietnia br. w godzinach
pracy Biblioteki.
W okresie od 30 stycznia do 27 marca 2010 r. uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łazy. Tematy najczęściej poruszane w dyskusji
to sprawy ochrony przeciwpożarowej, doposażenia jednostek w sprzęt ochrony i uzbrojenia
osobistego oraz remonty budynków strażackich. Uczestnicząc w zebraniach przekazywałem na ręce
Prezesów każdej jednostki piły spalinowe, zakupione w ramach częściowo rozwiązanej rezerwy na
zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem do usuwania powalonych drzew i gałęzi w sytuacjach
kryzysowych, takich jak usuwanie skutków zjawiska szadzi lodowej w miesiącu styczniu br.
Trzyosobowe reprezentacje wszystkich naszych szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyły
w dorocznych gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, organizowanego we współpracy z władzami oświatowymi oraz Komendą Powiatową
Policji. Eliminacje jak zwykle odbyły się w Grabowej, gdzie dzieci miały możliwość wykazania się
swą wiedzą teoretyczną w obowiązkowych testach pisemnych oraz umiejętnościach praktycznych
w udzielaniu pierwszej pomocy. Z powodu niesprzyjającej pogody zrezygnowano tym razem
z konkurencji praktycznej sprawdzającej umiejętność zgodnej z przepisami jazdy rowerem po
miasteczku ruchu drogowego. W rezultacie uzyskanych wyników na eliminacjach powiatowych
naszą gminę reprezentować będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach oraz reprezentacja
Gimnazjum w Niegowonicach.
Brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w tutejszym Urzędzie z przedstawicielami„ENION”
w Zawierciu. W spotkaniu brali udział: dyrektor Pan Zdzisław Juszczyk, Pan Stefan Wacławik,
Sołtysi Ciągowic, Turzy i Kuźnicy Masłońskiej wraz z przedstawicielami Rad Sołeckich,
Pan Mieczysław Skręt i Pan Henryk Mogieła.
Tematem spotkania było omówienie budowy nowego zasilania dla sołectw: Ciągowice, Turza,
Kuźnica Masłońska, w związku z występowaniem ciągłych awarii na zasilaniu dotychczasowym.
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W Starostwie powiatowym w Zawierciu uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia podczas, którego omówiono sytuację bezrobocia w powiecie zawierciańskim na dzień
28 luty 2010 r.
Uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, poświęconej głównie
wypracowaniu wspólnych stanowisk i zasad wprowadzania jednolitych działań w celu
zminimalizowania ewentualnych kosztów wynikających z realizacji średnich wynagrodzeń
nauczycieli i dopłat do nich na koniec 2010r.
Ponadto ustalono zasady regulacji płac pracowników niepedagogicznych w 2010r., sposób
realizacji, dokumentowania i rozliczania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z EFS w szkołach
podstawowych oraz inne sprawy wynikające z realizacji polityki oświatowej gminy.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się uroczystość 50 -lecia pożycia małżeńskiego,
w której udział wzięło 7 par małżeńskich. Pary obchodzące Złote Gody otrzymały przyznane przez
Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Natomiast w prezencie od gminy
Jubilaci otrzymali kwiaty i drobne upominki. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci
z Przedszkola nr 1 w Łazach.
Odbyło się spotkanie w sprawie komunikacji na terenie naszej Gminy.
W spotkaniu brali udział Pan Jakub Jackiewicz, autor opracowania optymalizacji transportu
publicznego w gminie Łazy, oraz prezes spółki „PROMAX” Pan Mariusz Kołton. Spotkanie
dotyczyło konieczności zorganizowania transportu w gminie Łazy, w związku z ogłoszoną
upadłością PKS w Zawierciu.
W sobotę, 20 marca br. na terenie kamieniołomu w Wysokiej odbyły się II Jurajskie Mistrzostwa
Off-Road. W czasie tegorocznej imprezy na linii startu pojawiło się ponad 30 załóg z całej Polski,
w tym silna reprezentacja Gminy Łazy.
Miłośnicy terenowej jazdy wystartowali w trzech kategoriach, dwóch samochodowych i jednej
quadowej. Kierowcy samochodów terenowych zmagali się na wytyczonej trasie w kształcie pętli
przez 240 minut. Natomiast czas jazdy dla quadów wynosił 150 minut. Klasę Quad Adventure
wygrał mieszkaniec naszej gminy – Fabian Czapla. Kolejnym sukcesem może pochwalić się załoga
samochodowa Tomek Wyrwas i Marcin Liwoch reprezentująca barwy Gminy Łazy i Parku
Wodnego „Jura”, zajęła ona w klasie Adventure drugą pozycję.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
i
przedstawiciele
Urzędu
wzięli
udział
w uroczystości upamiętniającej potyczkę powstańców styczniowych z oddziału płk. Teodora
Cieszkowskiego z wojskami carskimi na terenie naszej gminy. Uroczystość została zorganizowana
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i PTTK przy symbolicznej mogile,
znajdującej się w lesie koło Kazimierówki.
Uczestniczyłem w charakterze obserwatora z ramienia organu prowadzącego
w Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przy
Zarządzie Oddziału ZNP w Łazach. Podczas zebrania oceniono skuteczność działań działaczy
związkowych w zakresie przestrzegania praw pracowników administracyjno - obsługowych
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy za okres mijającej
kadencji, dokonano wyboru Przewodniczącego Sekcji oraz delegatów na Konferencję
Sprawozdawczo - Wyborczą Zarządu Oddziału ZNP w Łazach.
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Grupa teatralna UTW wystawiła na scenie MOK w Łazach trzeci z kolei spektakl dla dzieci wg
scenariusza Pani Lidii Kałuzińskiej w reżyserii Pani Doroty Zglejc pt. „Perełkowy naszyjnik”.
Bajkę z dużym zainteresowaniem obejrzały przedszkolaki z Łaz i Rokitna Szl. oraz najmłodsi
uczniowie łazowskich szkół. Wśród widzów znalazła się także Europoseł Małgorzata Handzlik.
W dniu dzisiejszym natomiast spektakl jest prezentowany w Zespole Szkół nr 3
w Chruszczobrodzie tamtejszym maluchom i uczniom z Ciągowic oraz Wysokiej.
Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w budynku Publicznego Przedszkola
nr 1 przy ul. Kolejowej 8 po zakończeniu gruntownego remontu, zrealizowanego całkowicie
ze środków przekazanych przez sponsora, bez obciążania budżetu Gminy.
W dniach od 1.03.2010 r. do 29.04.2010 r. w Urzędzie Miejskim jest wyłożony do publicznego
wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu” dla lasów znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Łazy, natomiast w dniach od 17.03.2010 r. do 17.05.2010 r. jest
wyłożony do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu” dla lasów
znajdujących się w granicach administracyjnych sołectw Gminy Łazy. Zainteresowani właściciele
lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do planów w terminie 30 dni od daty wyłożenia planu.
Odbyły się kolejne spotkania z urbanistami Zakładu Planowania Przestrzennego w Katowicach,
którzy opracowują zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla terenu miasta i gminy Łazy. Została już dokonana analiza wniosków o zmianę studium
złożonych przez zainteresowane strony w oparciu o opracowane kryteria oceny. Następny etap, to
przygotowanie projektu studium do dalszego opracowania i analizy. Pragnę poinformować, iż
termin składania wniosków o zmianę studium upłynął dnia 9 marca br. Wszelkie uwagi do studium
mogą być wnoszone przy wyłożeniu projektu do konsultacji społecznej.
Ogłoszone przetargi
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oczyszczalni ścieków
dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej – termin otwarcia ofert 28 kwietnia 2010 r.
Rozstrzygnięte przetargi
Wybrano wykonawcę na remont cząstkowy nawierzchni i bitumicznych na terenie Gminy Łazy –
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GAMEX mgr inż. Grzegorz Żurek, Olkusz
za cenę 95 831 zł.
Podpisane umowy
Podpisałem umowę na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla Miast Łazy wraz
z I etapem sieci kanalizacyjnej”. Całkowita wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego
wynosi 29.561.094,10 zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości
24.689.425,79 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2010-2011. Gmina w ramach
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przetargu wyłoniła firmę, która pełni rolę Inżyniera Kontraktu a w dniu 23.03.2010 r. zostało
umieszczone ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane.
Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
W dniach 15, 23, 25 i 26 marca uczestniczyłem w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
Nieruchomości przy ul. Jesionowej 4, 6, 8, 7 i 9, 10, ul. Spółdzielczej 6, 8 i 8A, oraz
ul. Stara Cementownia 12A. Na zebraniach przedstawione zostały sprawozdania finansowe za rok
2009.
Ustalone zostały zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy, oraz zatwierdzony plan remontów
na rok 2010 dla każdej Wspólnoty.
Akty notarialne
Podpisałem akt notarialny dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste działki w Łazach przy
Kamionce oraz akt notarialny dotyczący sprzedaży działki w Łazach przy ul. Topolowej za łączną
kwotę 381.204,00 zł + 22% VAT.
Podpisałem również akt notarialny w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Łazy gruntów rolnoleśnych o pow.3.1037 ha w Rokitnie Szlacheckim od Wspólnoty Leśno-Gruntowej wsi Rokitno
Szlacheckie.
Podpisałem także akt notarialny w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łazy gruntu o pow. 2.4843 ha
w Wysokiej od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze
za cenę 40.800,00 zł.
Nabyta nieruchomość zostanie przeznaczona pod ogródki warzywne
w ramach przeniesienia istniejących ogródków przy ul. Częstochowskiej w Łazach.
Złożone wnioski
Gmina złożyła wniosek na budowę placu zabaw w sołectwie Skałbania w ramach programu
przedsięwzięć odnowy wsi Województwa Śląskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 25.000 zł,
w tym Gmina ubiega się o dotację w wysokości 10.000 zł zabezpieczając jednocześnie 8.000 zł
w ramach środków własnych. Zgodnie z wytycznymi mieszkańcy sołectwa wykonają prace
w ramach czynu społecznego na kwotę 7.000 zł, w tym przygotowanie terenu, wykonanie
piaskownicy, ławek oraz ogrodzenia.
Rozstrzygnięte konkursy
Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania własnego gminy w 2010 roku w obszarze
sportu i turystyki. Na przedstawione do realizacji zadania przeznaczono środki publiczne
w wysokości: 80.000 zł. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,
- w miesięczniku „Echa Łaz”.
Termin składania ofert upłynął w dniu 26.02.2010 r.
W dniu 1 marca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Łazach nastąpiło otwarcie ofert.
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W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej i po wnikliwym zapoznaniu się
z całością materiału, zadanie powierzono następującym oferentom:

Klub
KKS Łazowianka Łazy
KS Korona
Płomień Niegowonice
LKS Wysoka
MKS Orkan
UKS Byczki
UKS Jedynka
PZW Łazy
UKS Niegowonice

Wnioskowana
kwota wsparcia
38600
24400
18350
18000
5300
16000
13000
4000
7300
144950

Ocena
merytoryczna
maksymalnie
60 pkt.
38
24
45
29
48
39
43
60
41
-

Przyznana
kwota na
zadanie (zł)
21000
7100
15500
7100
5300
7000
8000
4000
5000
80000

Kwota dotacji
w stosunku do
wnioskowanej
kwoty
wsparcia (%)
54
29
84
39
100
44
61
100
68
-

Zarządzenia
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
-

powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju,
przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji
wojskowej – 2 zarządzenia,
przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2009,
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Łazy,
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
nabycia na rzecz Gminy Łazy działki nr 226/3 płożonej w Wysokiej,
nabycia na rzecz Gminy Łazy działki nr 3425/10 położonej w Chruszczobrodzie.

Podziękował wszystkim Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli z terenu miasta Łazy
za współpracę w okresie między sesyjnym.
D
o punktu 14 .
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że po Świętach Wielkiej Nocy odbędzie się
spotkanie, na którym zostaną przeanalizowane kwestie związane z remontami dróg i chodników.
Jeżeli chodzi o Słotwinę i Głazówkę to Gmina zwróci się z pismem do Powiatu o możliwość
wyremontowania tamtejszych dróg, ponieważ są to drogi powiatowe.
Jeśli chodzi o wykonanie przepustu, to należy wykonać projekt, który kosztuje w granicach
30 tysięcy złotych i uważa, że jeśli radni podejmą taką decyzję to projekt zlecimy do wykonania,
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ale najpierw należy podpisać stosowne porozumienie ze starostwem, że jeśli my wykonany projekt
to Starostwo Powiatowe wykonania inwestycję. Burmistrz przyznał rację Radnemu Janowi
Hoffmanowi, że nikt nie lubi, gdy wykonane projekty zalegają na półkach.
Radnej Marii Stempel powiedział, że jeśli ktoś miał do czynienia z przyłączem energii
elektrycznej do prywatnego domu to wie, że kwestia skąd ten prąd jest ciągnięty nas w ogóle nie
interesuje, nie ma to wpływu na koszt podłączenia, płaci się tylko za przydział mocy i obojętne jest
czy sprawa tyczy PKP Energetyka, czy ENION - u.
Zakład podłączający analizuje wtedy koszty opłacalności tej inwestycji i jeśli jest opłacalne to
wtedy przystępują do zadania, a nie to odpisują. Pisemnie informują, że np. inwestycja nie może
zostać zrealizowana z powodu braku funduszy.
Następnie powiedział :„Mnie interesuje tylko jedna kwestia, czy ENION zrobi nam to przyłącze do
budynku socjalnego, czy też nie. Jesteśmy związani z nimi umową i jeśli jej nie zrobią to będą mieć
problemy”. Burmistrz wyjaśnia, że PKP Energetyka to osobna firma, którą nic nie łączy z koleją.
Jest to firma, która współpracuje w różnych dziedzinach z różnymi spółkami.
Odpowiadając radnemu Zenonowi Głąbowi odnośnie oczyszczalni ścieków powiedział, że budowa
idzie zgodnie z harmonogramem. Niedawno podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim.
Jest już wyłoniony inżyniera kontraktu. Przetarg jest już ogłoszony. Wszystko przebiega zgodnie
z unijnymi procedurami. W dniu 28 kwietnia br nastąpi otwarcie ofert.
Jeśli chodzi o siatkę na osiedlowym boisku to zostanie to przeanalizowane, jaką opcję wybrać
i jakie będą to koszty.
Odnośnie boiska Burmistrz powiedział Radnej Marcie Grzesicy, że niebawem boisko zostanie
doprowadzone do stanu używalności. W sprawie ścieżki rowerowej w Chruszczobrodzie Piaski
powiedział, że wizja odbyła się w celu sprawdzenia, czy jest możliwość techniczna, żeby zbudować
te ścieżki. W wizji brali udział pracownicy działu merytorycznego Urzędu i architekt. Jeśli chodzi
o szerokość ścieżek rowerowych to reguluje to Rozporządzenie Ministra Transportu i te zasady są
ściśle przestrzegane. Ścieżki będą budowane w kilku miejscowościach naszej Gminy. W sprawie
odszkodowań za wywiezione w czasie II Wojny Światowej dzwony Burmistrz poinformował ,że
nie jest w stanie w tym momencie udzielić odpowiedzi. Musi zasięgnąć informacji w tej kwestii.
Dodał, że jeśli chodzi o segregację śmieci to w „Echa Łaz” będzie informacja o terminach wywozu
śmieci w mieście Łazy i poszczególnych miejscowościach, gdyż segregacja odpadów działa bardzo
dobrze.
W kwestii prowadzenia przez Radnego Czopa działalności na majątku gminy, Burmistrz
opowiedział Radnej Annie Staniaszek, że sprawdzi tą informację.
Radnemu Ryszardowi Żmudzie powiedział, że odnośnie poboczy od Niegowonic do Grabowej
zostanie skierowane pismo do Radnych Powiatu.
Na pytanie Radnego Hoffmana odnośnie komunikacji miejskiej (PKS) odpowiedział, że do końca
czerwca br mamy czas, aby komunikację PKS zastąpić. Musimy zorganizować w tej komunikację
po swojemu, czyli wg potrzeb naszych mieszkańców. Jest szansa, że problem ten zostanie
rozwiązany. W tej chwili liczymy koszty związane np. z tym, żeby nasza Spółka Komunalna, która
m.in. po to została powołana, mogła takie rozwiązanie przyjąć. Jest wszystko już opracowane, ale
trzeba jeszcze wszystko dostosować do obecnych warunków. Na razie PKS został tylko na trasie
Grabowa – Łazy i Rokitno Szl. – Łazy, wszędzie indziej jeżdżą prywatni przewoźnicy. Sprawa
Ośrodka Zdrowia będzie poruszana na posiedzeniu Rady Społeczej SP ZOZ w Łaach, które
odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. Natomiast jeśli chodzi o ul. Partyzantów i ul. Ogrodową to
projekt nie został zrealizowany z powodu problemów na linii urzędowej (wykonanie projektów
remontów, zmiana oznakowania zastępczego). Tak długo to trwało, że zastała nas zima i nie zostało
to zrobione. Odnośnie terenu przy sklepie Lewiatan, Burmistrz przyznał rację Radnemu
Hoffmanowi, że nie powinno przerzucać się kompetencji na innych. Zostanie sprawdzone do kogo
należy teren koło sklepu – czy to jest teren prywatny, czy Gminnej Spółdzielni i wówczas
podejmiemy decyzję, kto to ma zrobić i jak ma to wyglądać.
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W sprawie cieknącego zaworu w Pawilonie Sportowym Burmistrz odpowiedział Radnemu
Zenonowi Głąbowi, że problem będzie jak najszybciej rozwiązany. Odwołując się do umów
ze spółką PROMAX, Burmistrz poprosił, aby Radny nie kreował pytań i sposobów w jaki
dostarczane są umowy do mieszkańców. Umowy dostarcza kontrahent, jeśli nikogo nie ma
w domu, umowę zostawia do zapoznania się, a następnie jeśli ktoś ma życzenie to może odnieść ją
na ul. Pocztow do siedziby firmy, jeśli nie to pracownik po nią przyjdzie.. W kwestii nie odbierania
telefonów, Burmistrz odpowiedział, że nie otrzymał żadnej informacji z sekretariatu tut.Urzędu
o telefonie od pana Zenona Głąba, a jeśli ma spotkanie to telefon ma zwykle wyciszony albo
świadomie go nie odbiera, ale mimo to nie miał połączenia nieodebranego od Pana Radnego
i prosił, aby nie robić z tego problemu na sesji. Odnośnie wizytowania obiektów sportowych
Burmistrz powiedział, że Pan Dyrektor OSiR jest obecny na różnych obiektach sportowych to nie
wie czy Pan Radny nie odebrał by tego, że dyrektor przyjechał i akurat Pana kontroluje”.
Jeśli chodzi o to czy w MOK jest zatrudniony były dyrektor z MOK z Poręby to jest to możliwe, ale
z tym pytaniem trzeba się zwrócić do Pana Grzegorza Piłki.
Stwierdził, że na resztę pytań odpowiedzi udzieli pisemnie.
Na koniec zaprosił obecnych na Sesji na spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się w MOK
w Łazach w środę 31 marca 2010 r. o godz. 15.00.
Do punktu 15.
Jan Hoffman – Radny – powiedział, że „nie zgadza się z Burmistrzem, gdyż uważa, że Burmistrz
nie robi wszystkiego w sprawie usprawnienia komunikacji. Dodał, że komunikacją na terenie
Gminy Łazy interesuje się już od 8 lat, od momentu gdy został wybrany Radnym. Dodał - Po
pierwsze sam namówił Andrzeja Zielińskiego, którego przewóz jeździ z Grabowej do Huty
Katowice, aby złożył tu ofertę , żeby pociągnąć ten autobus do Dąbrowy, bo stoi pod hutą,
a między czasie może jechać do Dąbrowy Górniczej i wrócić zabierając pracowników. Złożył
ofertę ale żadnej rozmowy Pan Burmstrz z nim nie przeprowadził, bo nie dostał żadnego
zaproszenia. Ponadto zwrócił się do Burmistrza 2 lata temu z tematem, który przekazali mu
mieszkańcy, którzy poinformowali go że autobus linii 809 od lipca do września ubiegłego roku
będzie jeździł tylko do Huty Katowice – to od razu ten temat zgłosił do Gminy. Niestety w tym
temacie nie poczyniono żadnej pomocy Pan Burmistrz nie chciał pomóc i Pani Kierownik
Wydziału Komunalnego również nie chciała pomóc. Uważali, że wszystko gra. Strategia KZK
GOP – u jest taka, że miasta które płacą największą subwencję to mają dyktat. Dyktują warunki
gdzie i na jakich warunkach te autobusy będą jeździć.
Dąbrowa Górnicza jest jednym z największych płatników do KZK GOP i od zdania Dąbrowy
Górniczej wiele zależy. Gdyby Pan Burmistrz chciał w tym temacie coś zrobić to pojechalibyśmy
do Prezydenta Dąbrowy Górniczej, gdzie jego koledzy, których zna również dobrze
Przewodniczący Kubiczek mają dobre układy i byśmy dyskutowali
w tym temacie i może 809
jeździł nie do huty, ale do Dąbrowy Górniczej.
Dodał, że dzisiaj mówienie, że Panu nie chcemy pomóc, wynika z tego, że to Pan o taka pomoc się
nie zwraca.
Ta komunikacja za Pana kadencji się nie poprawiła, ale pogorszyła, mimo ze w spocie wyborczym
deklarował Pan, że za Pana kadencji komunikacja będzie chodzić jak w zegarku”.
Maria Stempel – Radna – powiedziała „Panie Burmistrzu proszę mi nie tłumaczyć, że Pan tylko
z ENIONEM rozmawiał. Już na komisji Panu mówiłam, że powinien Pan znać problem, ze stacja
transformatorowa jest położona na naszej terenie naszej wspólnoty, na naszej działce, a nie
interesował się stacją transformatorową kolejową. Mnie chodzi o to, żeby Pan mi pokazał, że Pan
miał też możliwość rozmawiania z Koleją i z ENIONEM i że ENION Panu powiedział, że oni są
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tak wspaniałomyślni, że zrobią to Panu za darmo. Pan mi mówi, że ja nie jestem za kolejarzami, że
to Pan ma dwa serca, jedno do nauczycieli, a drugie do kolejarzy, ale myślę że to drugie serce to ma
Pan sztuczne. Z ENIONEM Pan zaczął rozmowy 26 czerwca 2009 r., a z Koleją 3 tygodnie temu.
Jeżeli Pan tak o wszystko dba i nie chce się Pan pchać w koszty, to proszę mi pokazać kiedy Pan
zaczął rozmawiać z Koleją”.
Zenon Głąb – Radny – odniósł się do kilku spraw poruszanych na poprzedniej sesji. Zadając
pytania oraz interpelacje i zadając pytanie do Pana Burmistrza otrzymał tylko 2 odpowiedzi
na interpelacje, a na pytania jakie zadał Panu Burmistrzowi do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie
otrzymał. Powiedział, że będzie cierpliwie czekał.
Chciałby się również ustosunkować w sprawie firmy PROMAX. Dodał, „my żeśmy tą spółkę
gminną w jakiś sposób zakładali i żeśmy głosowali nad przyjęciem, a Pan mi tu napisał, że „prawo
radnego do uzyskiwania informacji o działalności gminy zostało pomyślane jako służące do
realizacji dobra publicznego, a nie do załatwiania prywatnych interesów”.
Zwrócił się do Burmistrza i powiedział „Panie Burmistrzu, ja w tej spółce nie mam prywatnych
interesów i nie będę miał i jeżeli ja zadaję pytanie odnośnie spółki PROMAX to powinienem mieć
w jakiś sposób odpowiedziane.”
Dodał, „Jeszcze się chce odnieść do jednej rzeczy, bo Pan Radny Czop musiał wyjechać do szpitala
po matkę i tutaj ma odpowiedz w pkt 3 „ w przeciwieństwie do Pana słowo nepotyzm jest mi
obce……”. Jest to Klub Radnych,a nie klub Radnego Czopa i prosiłbym, żeby się Pan w taki
sposób nie odnosił, bo nas to na prawdę boli.
W sprawie turnieju międzynarodowego to ja Pana informowałem, że będziemy zorganizować ten
turniej pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Buzka. Jak Panu
mówiłem, tu decyzja należy do Pana i chciałem, żeby Pan odniósł się do Pana A. Kały, żebyśmy
zaprosili z gmin partnerskich drużyny, aby przyjechały na ten turniej”.
Władysław Nowak – Radny – zgłosił wniosek dotyczący tego by, Pan Przewodniczący przestał
łamać Statut Gminy i Regulamin Pracy Rady w Łazach. Dodał, że wcześniejsze wypowiedzi
Radnych były typowymi wypowiedziami dotyczącymi interpelacji. i w tym punkcie porządku obrad
jest to przedmiotowa dyskusja, a Przewodniczący Rady zwraca Radnym uwagę, że zabierają głos
nie na temat.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach odnosząc się do słów Radnego powiedział, że nie
będzie dyskutował z Radnym o jego nieznajomości przepisów.
Henryk Mogieła – Radny – odniósł się to treści jaka ukazała się w ostatnim biuletynie Łazy 2010
„Wieści gminne”. Zwrócił się z prośbą do Redaktora Naczelnego biuletynu o sprostowanie tego, bo
mówi się tu o nepotyzmie. Pisze się tam również o oddaniu 1% dla strażaków i Radny jest ciekaw,
czy ktoś z Radnych klubu 2010 odda swój procent z podatku na OSP, o czym się dowie gdy już
wszystkie PIT – y zostaną złożone.
Na końcu mówił, że porównuje się Ochotniczą Straż Pożarną do Klubu Sportowego i nie wie o co
chodzi z tymi piłkami czy piłami. Mówi, że „owszem piły otrzymaliśmy od Burmistrza i były
bardzo przydatne, co było widać po ostatnich akcjach klęski żywiołowej spowodowanej zimą”.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że Radny Mogieła źle zrozumiał treść biuletynu. Ten
biuletyn był poświęcony temu, że Pan Burmistrz i ludzie odpowiedzialni za sport szeroko
rozumiany w gminie, nie przyjęli zaproszenia przewodniczącego, prezesa klubu w Rokitnie
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Szlacheckim na zebranie sprawozdawcze tego klubu i taka była intencja. Powiedział również, że
nie ma sensu poruszać w tym kontekście spraw strażackich.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział, że popiera glos Radnego Mogieły dobrze zrozumiał w
jaki to było kontekście napisane i tak samo strażacy to zrozumieli. Było to również zamieszczone
w Internecie. Dodał, że było również w jednym punkcie odniesienie do piłki czy piłek i Radny nie
wie o co tam chodzi.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek – powiedział, że popiera głos Radnego Mogieły , że
podczas ostatnich występujących anomalii pogodowych nasze jednostki OSP, których jest siedem
czynnie brały udział w usuwaniu szkód powstałych podczas opadów śniegu. Usuwali połamane
drzewa i zalegające na liniach energetycznych konary drzew nie licząc swojego czasu ani pracy.
Uważa, że straż powinna być należycie traktowana zarówno przez Radę jak i Klub Radnych „Łazy
2010”, który znany jest z tego, a w szczególności Radny Nowak, że nie popiera dotowania
jednostek OSP, że chciałby aby była jedna/dwie jednostki OSP, a przecież tutaj chodzi Hoffman
bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Jan Hoffman – Radny – powiedział, że nie wie o co chodzi Radnemu Mogiele, gdyż osobiście
przeczytał ten artykuł i nie rozumie wypowiedzi Radnego Mogieły i jego zdaniem Radny Mogieła
pomieszał wszystko jak chłop kapustę. Następnie odczytał fragment z Biuletynu Łazy 2010: „OSP
działają na zasadzie stowarzyszeń pożytku publicznego i można wspierać ich działalność jednym
procentem podatku z PIT przy rozliczaniu się z fiskusem. Wszystkich mieszkańców naszej Gminy
do tego zachęcamy!”
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – zadał 2 retoryczne pytania do Burmistrza
i Przewodniczącego RM:
1) „Czy ja przez okres 3 lat sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, a w ostatnich
miesiącach jeszcze Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji, czy kiedykolwiek Panowie na
mnie wymuszali otrzymane sprawozdania, czy zmuszaliście mnie do pracy?”
2) Czy częstotliwość komisji w której przewodniczę, jest mało aktywna? Czy te komisje są nudne?
W tym miesiącu spotkaliśmy się 2 razy, ale jak trzeba będzie to i spotkamy się 5 razy. Spotkania
dotyczą rozwoju gminy, a nie tylko picia kawy”.
Trzecie pytanie skierował tylko do Przewodniczącego RM - „czy 26 marca została Ponownie
złożona interpelacja Pani Marii Stempel w sprawie jakości nadzoru inwestorskiej na byłej
noclegowni? Z tego co wiem, Pani Maria nigdy mi nie mówiła, że składała taką interpelacje, Pan
Przewodniczący też mnie nie informował, natomiast napisał o tym Redaktor Naczelny Władysław
Nowak w drugim wydaniu Biuletynu”.
Zwraca się do Redaktora Nowaka: „Wiem że lubi Pan o mnie pisać, gdyż pozycja jest, uroda
nienajgorsza, wykształcenie pnie się w górę, cieszę się, że jestem lokalną gwiazdą. Tylko ja mam
jedną prośbę, niech Pan pisze albo – Fredka ugotowała makaron, a Franek poszedł porąbać drzewo
(to się nie trzyma kupy i ….) – proszę pisać merytorycznie, dokładnie, jeśli Bogłowski ukradł to
napisać bo ukradł. Pisze Pan o tym, że moja żona jest zatrudniona w szkole, ale o tym że Pana żona
jest zatrudniona to już Pan nie pisze. Proszę pisać tak aby każdy obywatel gminy zrozumiał, bo Pan
jako Redaktor Naczelny bierze odpowiedzialność za całokształt gazety, którą Państwo wydajecie.
Wczoraj po Mszy Pana kolega otrzymał podziękowania za interpelacje w związku z tym, że ponoć
Burmistrz sfinansował siostrze remont klasy w szkole”.
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Burmistrz Maciej Kaczyński – powiedział, że niesprawiedliwe jest to że Radni mogą wychodzić
do mównicy nieskończoną ilość razy, a Burmistrz tylko może się odnieść do części merytorycznej
oraz że żadnej merytoryki nie ma i że to tylko takie opowiadanie. Zenonowi Głąbowi powiedział:
„Pan dobrze wie, nie cytowałbym Pana Czopa –Pan Czop już dwa razy wypuścił Pana, już Pan
przepraszał i nawet nie wiem czy Pan sobie zdaje sprawę z tego za co Pan przepraszał, ale myślę, że
na zebraniu wiejskim w Rokitnie Szl. warto będzie mieszkańcom przypomnieć”.
Zwrócił się również do Radnego Nowaka, że nie czyta tego biuletynu za co przeprosił, ale jeśli
rzeczywiście pojawiła się w Biuletynie taka informacja, że nie było Burmistrza na spotkaniu
sprawozdawczym w Rokitnie Szl., to Pan Nowak nie powinien wierzyć Panu Głąbowi, bo
informacja o nie przybyciu Burmistrza na w/w spotkanie została przekazana w piątek przez Panią
Sekretarkę, która również w imieniu Burmistrza przeprosiła za niemożliwość przybycia. Nie
rozumie też Pana Nowaka jaki ma w tym cel, aby przedstawiać Burmistrza w takim świetle.
Przypomniał Radnemu Głąbowi, że jak organizował uroczystość dość poważną, to zapomniał
o zaproszeniu Burmistrza, osobę pełniącą funkcje Burmistrza, czy Komisarza, natomiast zaprosił
byłego Burmistrza, który był tam tak tytułowany. Burmistrz stwierdził, że uroczystość ta miała
charakter kampanii wyborczej Zenona Głąba. Burmistrz powiedział , że zorganizowane było to w
celu uświadomienia wszystkim, że Pan Głąb nie zawsze chętnie zaprasza. Następnie odniósł się do
kwestii turnieju, który chce organizować Radny Głąb w Rokitnie. Burmistrz powiedział, że nie
będziemy z pieniędzy podatników organizować Panu Głąbowi kampanii wyborczej. Jeśli Pan Głąb
chce to niech organizuje wg swojego scenariusza. On jako Burmistrz nie będzie się wtrącał, ale pyta
też Radnego Głąba, dlaczego mówi, że ma patronat nad tym turniejem Pana Jerzego Buzka?
Burmistrz powiedział: „I teraz co? Ja mam problem, bo Pan załatwił patronat i trzeba zrobić
zawody? Czy zrobił Pan jakiś kosztorys? Czy Pan sobie zdaje sprawę ile to będzie kosztować
gminę? I jaki jest tego cel? Ja mówiłem kiedyś – zacznijmy od celu. Co Pan chce osiągnąć?
20 drużyn z Polski zaprosić – w jakim celu?. Co to Panu da? Później ludzie będą się pukać w
głowy, że wydaliśmy pieniądze na to żeby przyjechało 20 drużyn z całej Polski – w jakim celu? Ja
się pod tym nie podpisuję. Jeśli Pan znajdzie organizatorów to proszę organizować. Pracownicy
odpowiedzialni za sport zaangażują się by pomóc Panu. Myślę, że będzie miał Pan pole do popisu
jako Prezes Klubu Sportowego w organizowaniu takiej imprezy, ale proszę nie mieć do mnie
pretensji, że ja wykazuję jakąś niechęć. Burmistrz powiedział również, że Gmina nie jest
przygotowana na ten turniej. Wszystkie imprezy sportowe, czy kulturalne zostały już rozplanowane
na cały rok. Na ten rok jest to niemożliwe. Zaproponował, aby taki turniej organizować w cyklu
cztero - letnim.
Złożył wniosek o to by ograniczyć występy Radnych, bo jeżeli dalszy przebieg sesji będzie taki to
do wieczora sesji nie zakończymy.
Zenon Głąb – radny – powiedział, że on sobie żadnej kampanii nie robi. Organizował I turniej, ale
na II turniej pojechaliśmy do Markvartowic, a teraz organizujemy III w Rokitnie Szl. i nikt sobie tu
kampanii nie robi. Powiedział do Burmistrza, że „to Pan sobie robi kampanię wyborczą, jeżdżąc po
zebraniach strażackich, a wstydzi się Pan przyjechać, czy kogoś oddelegować z Urzędu Miasta
na zebranie sprawozdawcze do Rokitna Szl. Mógł Pan przywieź jedną piłkę , i byłoby wszystko
OK, i tak samo Pan by sobie zrobił kampanie, bo Pan sobie robi kampanie tam gdzie Pana
poważają. Randy Głąb uważa, że Burmistrz podzielił Radnych na dobrych i złych, że opozycję Pan
Burmistrz sam sobie robi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek –zapytał retorycznie Burmistrza,
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czy było to zaproszenie do Klubu „Korona”, czy może wezwanie do stawienia się?.
Jan Hoffman – Radny – zwrócił się do Radnych Powiatu w sprawie należytego utrzymania
i remontów dróg powiatowych i wojewódzkich. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych nic nie robi.
Pisze się pisma o wykonanie chodników, remontów dróg, ale nic nie jest robione. Wg Radnego, to
co się działo w tą zimę to był skandal. Drogi nie były odśnieżone, źle się jeździło, brak było
poboczy dla pieszych. 4 marca o godzinie 5 rano stojąc na przystanku przyglądam się pracującym
piaskarkom, co one robią. Droga sucha, jedzie piaskarka i sypie piach, a gdy zima była to nie
sypali!”
Dodał, iż „Gajda nie umie łatać dziur, trzeba go wysłać do Dąbrowy Górniczej, żeby mu pokazali
jak należy roboty wykonywać. Kupiliście maszynę , po co ? Jak zaczęli czyścić rowy w
Niegowonicach – to zrobili to niestarannie”.
Zapytał – ile chodników wykonano? Stwierdził, że 20 metrów na ulicy Kościuszki w
Niegowonicach, gdy miały odbyć się dożynki w Niegowonicach. W Chruszczobrodzie już
czwarty rok chodnik nie jest zrobiony. Uważa, że za rządów Doroszewskiego dużo zrobiono, a
teraz nic się nie robi.
Zwrócił się również do Pana Leszka Bogłowskiego, że ma pretensje o to, że coś się pisze na jego
temat. Radny powiedział, że Pan Leszek jest Radnym z poprzedniej kadencji i wówczas gdy Rafał
Porc pisał o Tadeuszu Czopie to Pan Leszek się nie odzywał, a teraz jak się pisze o Macieju
Kaczyńskim to Pan Leszek zabiera głos.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – na zarzuty Pana
Hoffmana odpowiedział, „za co ja mam bronić Pana Czopa? Wystarczy, że nie podniosłem ręki jak
go odwoływali, bo on mi 3 razy dołki kopał i żałuję”. Zapytał Radnego Hoffmana „czemu zarzuca
mu, że nie egzekwuje pieniędzy? Jak Pan chcesz to jedź i egzekwuj, a nie tylko dyskutuj!”
Przewodniczący uspokaja zebranych.
Marta Grzesica – Radna – apeluje do zebranych „Szanowni koledzy i koleżanki, ja proponuję
żebyśmy się opamiętali, bo jak ta sesja w tej części wygląda. Ja proszę, przenieśmy wszystkie żale
na posiedzenia komisji. Kłócimy się do upadłego, a zostawmy sesje do spraw ważnych i bardzo
ważnych. Marnujemy czas sołtysów i całej reszty”. Zwraca się do Radnego Nowaka z pytaniem –
czemu to pismo ma wam służyć? Przecież w gminie nie dzieje się nic złego, ta Rada wcale nie jest
zła. Apeluję, aby przenieść wszystkie spory i waśnie na komisje, a tu zachowujmy się kulturalnie”.
Władysław Nowak – Radny – odpowiedział, że jego żona została wybrana w sposób
demokratyczny przez związkowców na przewodniczącą ZNP.
Zwracając się do Burmistrza powiedział, „powinien Pan mieć zastępcę”.
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Zwracając się do Pani Marty Grzesicy – powiedział, że „Biuletyn ma obrazować prace naszego
klubu. W numerze pierwszym napisaliśmy, że naszym celem jest doprowadzenie do zmiany Rady,
bo ta rada w tej kadencji jest nieporozumieniem. Opozycja, demokracja, na poziomie
parlamentarnym, samorządowym jest niezbędna i ktokolwiek bierze się za jakąkolwiek działalność,
za politykę, musi o tym wiedzieć”. Uważa, że Burmistrz powinien być wdzięczny za to, że
zwracamy na pewne rzeczy uwagę, które naszym zdaniem wydają się być przedstawione inaczej.
Mieczysław Skręt – Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego– odpowiada na pytanie „ile żeście
zrobili?” Powiedział, że będzie już niedługo okazja – wybory, aby przedstawić to co się udało
zrobić. Jako Radny Powiatowy stara się uderzać tam gdzie to jest potrzebne i załatwiać wszystkie
sprawy, ale nie wszystko da się zrealizować, bo gdy nie ma warunków na wykonanie planu to się
nic nie zrobi, trzeba się trzymać przepisów. Powiedział również, że droga Skałbania – Grabowa jest
w planie, ale czy będzie zrealizowana to nie wiadomo, bo Urząd Marszałkowski jeszcze nie załatwił
spraw z tym związanych.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice– powiedział, że w ubiegłym roku
w Niegowonicach zrobiono rów, którego zostało już połowę bo został zamulony po zimie, a na
drodze dojazdowej do Niegowonic odtworzono rowy i jednocześnie odsłonięto korzenie drzew.
Stwierdził, że wykonawcy zapomnieli o utwardzeniu poboczy, bo teraz pobocze między rowem
a drogą jest nie do przebycia i stwarza zagrożenie. Złożył wniosek aby odpowiednie służby
skończyły prace i doprowadziły sprawę do końca, ponieważ na ul. Dąbrowskiej nie ma chodnika
i jest już naprawdę krytycznie. Następnie złożył wniosek dotyczący naklejania ogłoszeń na słupach.
Wnioskuje o wykonanie napisów na słupach „Naklejanie ogłoszeń za zgodą Urzędu”, aby wieszano
tylko te materiały, które wywieszają sołtysi, urząd i które interesują mieszkańców, a nie żeby
ogłoszenia wieszali wszyscy.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – zadał dwa pytania. Pierwsze odnośnie tego czy
inwestycja gazociągu w stronę Mitręgi nie jest inwestycją prywatną. Drugie pytanie dotyczyło
przyśpieszenia prac dot. umieszczaniu tablic z nazwami ulic, bo są problemy z dostarczaniem
korespondencji.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania – poprosił o pilną wizje lokalną na drodze z Grabowej
do Skałbanii, z powodu złego stanu tej drogi.
Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach – poprosił o interwencję
w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Częstochowskiej.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach – poprosił zajęcie się
sprawą zagospodarowania źródełka na łuku Kamienna – Źródlana w Łazach, gdyż obecnie miejsce
to jest bardzo zaniedbane. Złożył wniosek, żeby na Osiedlu Stare Boisko wybudować plac zabaw
i prosi o to by odpowiednie służby znalazły miejsce na ten plac.
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Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka – poprosił, aby oznaczyć ulice: Cichą
i Stawową, zająć się dzikim wysypiskiem na „starym młynie”, zająć się drogą „Piecuchy”, gdyż jest
bardzo zniszczona oraz zapytał, kiedy będzie wyrównane gruzowisko po wyburzeniu dawnego
przedszkola na Wysokiej.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach – zwróciła się do
Radnych Powiatowych w sprawie zarwanych rowów przy ulicy Młynek oraz powiedziała, że trzeba
przeczyścić rów pod mostkami. Do Burmistrza zwróciła się z prośbą o wysłanie odpowiednich
służby aby przeczyściły rów, w którym płynie woda od ulicy Konopnickiej oraz że do tej pory nie
zamontowano szyby w wiacie przystankowej na Głazówce.
Do punktu nr 16.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – złożył Radnym informację
o pracy Przewodniczącego między sesjami, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie zapoznał Radnych z otrzymaną korespondencją w tym okresie.
Do punktu nr 17.
Przed zamknięciem Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek
przekazał pilę Radnemu Zenonowi Głąb i jednocześnie Prezesowi Klubu Sportowego „Korona” w
Rokitnik Szlacheckim do czego zadeklarował się na poprzedniej sesji podczas rozgorzałej dyskusji
nad projektem uchwały dot. „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2010”
Radny Zenon Głąb podziękował za przekazanie piły.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.00 ogłosił zamknięcie XXXVII Sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach:

Teresa Kurzacz
Maciej Kubiczek
Małgorzata Jurkin
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