Protokół Nr XXXVI/10
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
26 lutego 2010 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecny

- 15 radnych
- 12 radnych (zgodnie z zał. nr 1)
- Radny Marcin Wałcerz
- Radny Zbigniew Wudarczyk
- Radny Jan Hoffman

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Major Kozłowski – przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Będzinie
Henryka Fertacz – mieszkanka Ciągowic
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 – Jacek Świderski
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady powitał osoby uczestniczące w Sesji Rady.
Poinformował, że na dzisiejszą Sesję przybył Major Kozłowski – Wiceszef Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Będzinie, a następnie oddał mu glos.
Major Kozłowski – powiedział, że na dzisiejszą Sesję przybył w bardzo szczytnym celu,
mianowicie aby uhonorować Państwa Fertacz mieszkańców Gminy Łazy „Medalem za
zasługi dla obronności kraju”. Powiedział, że Państwo Fertacz swoich trzech synów „oddali
Ojczyźnie” i służą oni w Wojsku Polskim. Następnie odczytał decyzję Ministerstwa Obrony
Narodowej dotyczącą nadania Srebrnego Medalu Pani Henryce Fertacz i Markowi Fertacz
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umocnienia obronności RP. Nadając
„Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju”.Decyzję tą podpisał Minister Obrony
Narodowej - Bogdan Klich.
Następnie Major Kozłowski udekorował Medalem Panią Fertacz, złożył podziękowania
za trud włożony w wychowanie swoich synów, którzy służą dla Ojczyzny.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński oraz Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek złożyli
Pani Fertacz gratulacje.
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 11 Radnych,
oraz że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad
sesji.
Przewodniczący Rady - odczytał pismo Burmistrza Łaz dot. wycofania z porządku obrad
punktu 7 dot. podjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy
sprzedaży lokali.
W/w pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Sławomir Kania – Adwokat – uzasadnił wycofanie w/w projektu uchwały z porządku
obrad Sesji. Powiedział, że w miesiącu marcu br. zostanie przygotowany projekt uchwały
dot. kompleksowych zasad sprzedaży lokali z udzieleniem
bonifikaty. Dodał, że
podyktowane jest to tym, iż zmieniły się dotychczasowe przepisy i w związku z tym należy
podjąć uchwałę regulującą zasady udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi inne propozycje zmian
do przedłożonego porządku obrad sesji wraz z propozycją wycofania punktu nr 7.
Innych uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianie.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej jak niżej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
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2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17.12.2009 r.
i 29.12.2009 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe w Łazach przy
ul.Leśnej 5.
6. Podjecie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2010”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Rokitno Szlacheckie na lata 2010 – 2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Łazy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy
Łazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2010
rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Łazach
na 2010 rok.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania radnych.
16. Informacja dotycząca
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres
między sesjami Rady.
17. Odpowiedzi na zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
20. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołów:
- Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17.12.2009 r.
- Nr XXXV z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29.12.2009 r.
Poinformował, że protokóły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach
oraz przed Sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
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Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokoły z sesji Rady Miejskiej
w Łazach Nr XXXIV z dnia 17.12.2009 r. oraz Nr XXXV z dnia 29.12.2009 r.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2010 zakłada zwiększenie planu dochodów
budżetowych o kwotę 24.606 zł w tym 93.500 zł pochodzących z salda początkowego oraz
planowanych wpływów środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o 68.894 zł.
W związku z ustawowym obowiązkiem likwidacji tego funduszu środki będą gromadzone
i wydatkowane bezpośrednio w budżecie Gminy. W takiej samej wysokości zwiększa się plan
wydatków budżetowych w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przeznaczenie tych środków będzie takie
samo jak w funduszu Ochrony Środowiska t.j. dopłaty na wymianę kotłów, usuwanie eternitu,
dotacje w zakresie ochrony środowiska oraz inne usługi związane z ochroną środowiska.
Dodatkowo zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.678 zł z przeznaczeniem
na projekt techniczny celem realizacji zadania „Remont budynku pełniącego funkcje
społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – Centrum Wsi
Rokitno Szlacheckie”. Zadanie o łącznej wartości 896.597 zł realizowane ma być w okresie
2010- 2011 z dofinansowaniem w wysokości 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Środki na wydatki 2010 roku w wysokości 48.678 zł pochodzić będą ze środków
wolnych. Jednocześnie zadanie to zostaje ujęte pod numerem 12 w wieloletnich programach
inwestycyjnych. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu części oświatowej
subwencji ogólnej uruchamia się środki wolne na pokrycie powstałego w ten sposób deficytu.
Łącznie na zwiększony deficyt budżetowy zostanie uruchomione 117.572 zł.
Zwróciła się do Radych o podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetuna 2010 rok.
Przewodniczący Rady – zapytał Panią Skarbnik dlaczego tak dużo środków finansowych
angażowanych jest w „Odnowę Wsi Rokitno Szlacheckie”. Przypomniał, iż za połowę tej
kwoty, która przeznaczana jest obecnie na „Odnowę Wsi Rokitno Szlacheckie” realizowano
„Odnowę Wsi Chruszczobród i Ciągowice”.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że jeżeli chodzi o zadania realizowane
w Chruszczobrodzie to była to wartość 474,358 zł., z tego 209,705 zł otrzymaliśmy z Urzędu
Marszałkowskiego, czyli poniżej 50%. Zadanie realizowane w Ciągowicach zostało ujęte
w załączniku do budżetu gminy Łazy tj.„Wieloletnie Programy Inwestycyjne ” - zadanie pod
nr 8 ( całość zadania to 329,929 zł., z tego 199,645 zł ze środków zewnętrznych).
Zasady finansowania zadań realizowanych z programów „Rozwoju Obszarów Wiejskich
to 75 % kosztów kwalifikowanych. Przy tego typów zadaniach kosztami kwalifikowanych
jest VAT (jeśli odejmiemy VAT to finansowanie powinno być w granicach 60-63%). Górna
granica dofinansowania to 500 tys.zł. Ma być 75 % kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów
netto.
Kwota 500 tys.zł to kwota maksymalna do finansowania, jaką możemy otrzymać.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek otwarł dyskusję.
Głos w tej sprawie zabrała Radna Marta Grzesia, która powiedziała, że „jest to duża kwota
dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i nie ma się nad czym zastanawiać. Więcej
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środków – więcej zrobią. I jak wy Państwo niektórzy wiecie, jak to odbywało się
w Chruszczobrodzie i dlaczego to nie jest skończone. Dzisiaj widać, że tych środków
potrzeba więcej. Gdyby Rada nie popełniała w ubiegłej kadencji tego błędu, że jeśli jest do
wzięcia pół miliona to trzeba brać pół miliona. Składaliśmy 3 wnioski, powinny być 3
wnioski przygotowane na 500 tys.zł, bo takie dofinansowanie można było dostać. Druga
sprawa, że można było nie otrzymać 3 wniosków, ale można było brać max kwotę. Jest to na
obszary wiejskie. Ja się dziwię, że w Ciągowicach też nie było to przygotowane w ten sposób
żeby otrzymać 500 tys.zł”.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział: „tak my pisaliśmy takie wnioski, ale niestety
zostały one odrzucone. Odnośne Odnowy Wsi Rokitno Szlacheckie trzeba pogratulować Pani
Sołtys, Strażakom, poprzedniemu Radnemu determinacji w dążeniu do odnowy wsi.”
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – dołączył się do gratulacji, gratulując również
całej Radzie Sołeckiej, Dyrektorowi Szkoły i KGW.
Zenon Głąb – Radny - powiedział, że jeśli chodzi o środki finansowe na odnowę wsi, to jest
za tym, żeby każda miejscowość ubiegała się o takie środki i każda je otrzymywała jeżeli tyko
są dostępne czy z Urzędu Marszałkowskiego czy z innych fundacji. Dodał, że powinniśmy
korzystać z takich możliwości i nasza gmina powinna się w tym kierunku iść, a nie
zazdrościć jeden drugiemu.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2010 stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady- powiedział, że Komisja Budżetowa zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie ( 3 głosy za, przy 3 Członkach Komisji obecnych ) zmiany do budżetu na rok
2010.
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 zmian do budżetu
Gminy Łazy na rok 2010.
W głosowaniu udział brało 11 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za) podjęła
Nr XXXVI/279/10 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2010 rok.

Uchwałę

Do punktu nr 5.
Sławomir Kania – Adwokat - wyjaśnił celowość ponownego podjęcia uchwały w sprawie:
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach
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na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe w Łazach przy ul. Leśnej 5. Dodał, że należy uzupełnić zapis
o cenę 4.100 zł, za którą nieruchomość zostanie sprzedana.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
(W tym momencie na Sesję przybył Radny Ryszard Dziechciarz)
Obecnych na Sesji 12 Radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji szczegółowo
przeanalizowała w/w projekt uchwały i jednogłośnie (3 głosy za, przy 3 członkach Komisji
obecnych) zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Chętnych do zabrania głosu nie stwierdzono.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXVI/280/10 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe w Łazach przy
ul. Leśnej 5.
Do punktu nr 6.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił Radnym projekt uchwały w sprawie: wniesienia
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Jego zdaniem jako prawnika
nie było uzasadnionej podstawy, aby Wojewoda naszą uchwałę uchylił i zwrócił się
do Radnych o wyrażenie zgody, aby reprezentował Radę Miejska w Łazach przed Sądem
Administracyjnym w tej sprawie. Uważa, że bardzo ważną kwestią jest kwestia ambicjonalna,
należy szanować obowiązujące prawo i bronić swojego stanowiska. Uważa, że w tym
przypadku Wojewoda nie miał racji.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że podtrzymuje swoją opinię wyrażoną
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i jest przeciwny podjęciu tej uchwały. Nie jest
zwolennikiem „sądzenia się” z Nadzorem Prawnym. Poprzednia podjęta przez Radę uchwała
w sprawie sprzedaży na rzecz Parafii w Łazach gruntów została poprawiona, tak jak wskazał
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Nadzór Prawny i w związku z tym proponuje, aby nie podejmować tej uchwały zaskarżającej
decyzję Wojewody. Uważa, że jest to spór jałowy, niepotrzebny i nie przynoszący Gminie
korzyści. Dodał, że jest to już trzecia sporna uchwała, jednak Radni nie mają wiedzy jak
toczą się sprawy związane z wcześniej podjętymi uchwałami zaskarżającymi.
Następnie Radny powiedział, że Prawnik i Burmistrz powinni zająć się innymi ważnymi
i istotnymi dla Gminy sprawami, dopilnowaniem spraw naprawdę ważnych aby nie
powtórzyła się sytuacja taka jak np. konieczność zapłacenia podatku VAT w kwocie
ok. 100 tys.zł za przekazanie targowiska spółce „PROMAX” ”. Zwrócił się do Radnych
o odrzucenie proponowanego projektu uchwały.
Tadeusz Czop- Radny – zwrócił się do Mecenasa Kani, aby nie wmawiał Radnym, iż białe
to czarne, a czarne to białe. Powiedział, „dziwię się, że Mecenas i Burmistrz nas kołują.
Ustawa mówi że sprzedaż odbywa się za odpowiednią cenę, a nie jak to zostało zapisane w
uchwale tj., wskazując w zapisie uchwały jedynie procent bonifikaty bez podania kwoty. Nie
należy mydlić oczu Radnym, jestem przeciwny podjęciu tej uchwały”.
Następnie odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w tej sprawie, które stanowi
załącznik do protokołu.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Czopa aby Radny nie
używał takich określeń jak „kołuje”, gdyż „kołuje” to samolot na lotnisku
w Pyrzowicach. Dodał, że kilka miesięcy temu była podjęta uchwała identyczna od strony
formalnej dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz Parafii w Grabowej i uchwała ta przez
Nadzór Prawny nie została uchylona. Uważa, że do tej sprawy należy podejść ambicjonalnie,
podjąć uchwałę i przekonać się czy racja leży po naszej stronie, czy po stronie Wojewody.
Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.
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 przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 8 głosów za, 4 głosy przeciwne ) podjęła
Uchwałę Nr XXXVI/281/10 w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego.

Do punktu nr 7.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok
2010”.
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Projekt uchwały wraz z załącznikiem tj., „Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2010” stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że merytoryczna Komisja Rady tj., Komisja Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
większością głosów. Pozostałe Komisje Rady również projekt ten zaopiniowały pozytywnie.
Zenon Głąb – Radny – zgłosił swoją uwagę dotyczącą składanych wniosków dot. realizacji
programów profilaktycznych i wynagrodzeń za ich realizację. Powiedział, że są takie
przypadki, iż niektórzy nauczyciele wychowania fizycznego realizują dwa programy i za dwa
programy pobierają wynagrodzenie. Uważa, że tak nie powinno być.
„Klub Radnych 2010” ma zastrzeżenie do tego, gdyż jedna osoba powinna składać jeden
wniosek i pobierać jedno wynagrodzenie.
Następnie zapytał, czy Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek, Radna Marta Grzesica, Pani
Ilona Pelon będący członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierają
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości 120 zł..
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – odpowiadając radnemu na zadane pytanie powiedziała,
że pracownicy Urzędu Miejskiego w Łazach nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy
w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy Urzędu wykonują
te zadania w ramach zakresu czynności. Natomiast, jeżeli chodzi o realizację zajęć
dodatkowych w ramach programów profilaktycznych to w/w pracownicy przeprowadzają
diagnozę, rozmawiają z dyrektorami szkół, a przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą.
Nie jest to wymysł ani jej, ani Pani Góralczyk ani też Burmistrza.
Wszystkie realizowane programy zaopiniowane są pozytywnie i zatwierdzone przez
dyrektorów szkół. Ze strony Urzędu nie odmówiliśmy realizacji żadnego z programów jeżeli
było takie zapotrzebowanie.
Zenon Głąb – Radny – zawnioskował o uzupełnienie Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi o zapis aby jedna osoba nie pobierała dwóch wynagrodzeń oraz zmianę
zapisu w ten sposób, by Radni będący członkami Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych nie pobierali dodatkowych środków tj. diety za pracę w tej komisji. Dodał,
że na jego prośbę otrzymał z Urzędu Miejskiego w Łazach wykaz osób prowadzących
programy profilaktyczne i w tym wykazie wyraźnie widać, że niektóre osoby się powtarzają.
Dodał również, że to iż osoby się powtarzają stwierdza na podstawie danych, które otrzymał
z Urzędu więc stwierdził, że „nie strzela ze ślepych naboi lecz z naboi prawdziwych”.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – oświadczyła, że ona jak i Pani Jolanta Góralczyk
i Dyrektor OPS nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Dodała, że praca w Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest zaszczytem, ale jest to praca bardzo trudna, „kosztuje dużo zdrowia”
z uwagi na przeżycia psychiczne. Są to bardzo trudne, indywidualne i delikatne przypadki.
Prowadzone programy profilaktyczne mają na celu pomóc danym osobom czy rodzinom
w rozwiązaniu ich problemów. Jeżeli uda się pomóc chociażby jednej osobie to jest to warte
trudnej pracy w Komisji.
Marta Grzesia – Radna – powiedziała, że już drugą kadencję pracuję w Gminnej Komisji
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. W ubiegłej kadencji, gdy podejmowano uchwałę
dotyczącą składu tej komisji, członkowie Komisji będący Radnymi nie pobierali
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wynagrodzenia. Wówczas jeden z Radnych na sesji zaproponował, aby projekt uchwały
uzupełnićo zapis dotyczący przyznania wynagrodzenia również dla Radnych będących
członkami tej Komisji. Od czasu podjęcia tej uchwały Radni pobierają wynagrodzenie
za pracę w Komisji. Jest to kwota 120 złotych za jedno posiedzenie. Posiedzeń tych rocznie
odbywa się 2 – 4. W ubiegłym roku odbyło się posiedzenie Komisji 2 razy.
Radna zapewniła, że „jeżeli jest potrzeba nie brania tych pieniędzy to i tak na posiedzenia tej
Komisji będzie przychodziła i będzie w niej pracowała bez pobierania wynagrodzenia”.
Komisje organizowane są po to, aby rozwiązać problem, ale i tak nie wszystkim można
pomóc. Dodała, że ogromnym przeżyciem jest pobyt na tych posiedzeniach, zapoznawanie
się z problemami przychodzących tam ludzi i ich rozwiązywanie. Radna nie rozumie czemu
ma służyć ta dyskusja.
Radna nie rozumie również dlaczego Radny Zenon Głąb ciągle wraca do sprawy dot.
nauczycieli WF, którzy mogą składać nie tylko jeden wniosek, ale i dwa, wówczas muszą
prowadzić zajęcia z dwoma grupami dzieci i młodzieży, za co otrzymują wynagrodzenie.
Młodzież chętnie korzysta z tych zajęć. Nauczyciele często zostają z młodzieżą nawet dłużej
niż jest na te zajęcia przeznaczony czas, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zapytała, czy
Radny Głąb śledzi rankingi konkursów. Czasem jest tak, że stowarzyszenie składa 10
wniosków i na wszystkie dostaje dofinansowanie, ale pracują z każdą inną grupą i to nie ma
znaczenia. Pracują i za to mają wynagrodzenie.
Radna dodała, że każdy może składać wnioski o dofinansowanie.
Temat ten był przedmiotem obrad Komisji i wszelkie wyjaśnienia były udzielane i nie wie
dlaczego Radny Głąb wraca do tego na dzisiejszej Sesji.
Zenon Głąb – Radny – powiedział, że chce odczytać nazwiska osób korzystających z tych
wynagrodzeń i zapytał Mecenasa Kanię o zgodę.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Głąba, który użył
metafory o używaniu ślepych i prawdziwych naboi i stwierdził, że jego zdaniem naboje te są
obłudą, grą i hakami. Poprosił Radnego aby wskazał efekty pracy tej Komisji.
Powiedział, że praca tej Komisji jest bardzo trudna, każdy przypadek jest inny, indywidualny
za przykład podał, iż Komisja zajmowała się matką, nałogową alkoholiczką, która była
w szóstym miesiącu ciąży i bardzo śmiało wypowiadała się, że może skończyć swoje życie
choćby zaraz. Praca Komisji polega na pomocy takim właśnie ludziom z ogromnymi
problemami. Należy mówić o efektach tej trudnej pracy.
Następnie Sławomir Kania - Mecenas – poprosił o 5 minut przerwy.
Radny Głąb – ponowił prośbę o 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady.
Mecenas Sławomir Kania – powiedział, że działalność Gminy jest jawna. Obowiązuje
ustawa o dostępie do informacji publicznej i każdy może zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami i informacjami dotyczącymi działalności Gminy. Odrębną kwestią jest
upublicznianie i rozpowszechnianie na zewnątrz tych informacji.

9

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wg ustawy rozpowszechnianie danych musi
być powodowane dobrem publicznym, a w przypadku rozpowszechniania danych osób,
o których mówił Radny Głąb, nie wie w jakim kontekście dane te, czyli imiona i nazwiska
miały by być dobrem publicznym. Czy opatrzy to Pan Radny odpowiednim komentarzem.
Czy osoby te są obecne na sesji. Dodał, że będąc na miejscu Radnego Głąba nie
upowszechniałby tych imion i nazwisk. Jednak Państwo Radni mogą na ten temat toczyć
dyskusję. Informacje te trafią do nieograniczonej liczy odbiorów, mogą też być wykorzystane
przez prasę i w związku z tym proponuję danych tych nie ujawniać. Uważa, że nie ma
przeszkód, aby w ograniczonym gronie prowadzić taką dyskusję np. na posiedzeniu Komisji
Rady, gdyż skład Komisji jest ograniczony.
Radny Głąb – radny – stwierdził, że biorąc pod uwagę wypowiedz Mecenasa, danych osób,
o których mówił wcześniej nie ujawni.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała,
że pracuje w szkole i bardzo dobrze zna sytuację. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych i dlatego dziwi się, że taka dyskusja wynikła. Uważa, że skoro
dzieci chcą uczestniczyć w tych zajęciach to dlaczego uniemożliwiać im to, dlaczego
zamykać im drogę do tego. Lepiej, że dzieci i młodzież chodzą na zajęcia do szkoły lub do
klubu sportowego niż do baru. Dodała, że z wypowiedzi Radnego Głąba wynika, iż chce tej
młodzieży wskazać drogę do baru. To, że nauczyciele piszą takie programy to chwała im za
to. Niech piszą takie programy, aby dzieci mogły w nich uczestniczyć. Życzy Panu Radnemu
Głąb, aby w Klubie Sportowym w Rokitnie Szlacheckim znalazła się chociaż jedna osoba,
która napisałaby program zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Dodała, że sama za
darmo pomagała koleżance prowadzić takie zajęcia. Jest to 30 zł brutto za jedną godzinę.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Z tych pieniędzy wielokrotnie trzeba również dla tych
dzieci coś zakupić.
Stwierdziła, że śmiesznym jest mówienie o wzbogaceniu się z tego tytułu. Jako pedagog nie
wyobraża sobie, aby ktoś mógł w ten sposób myśleć. Uważa dyskusję za jałową,
bezpodstawną i prosi o zamknięcie tej dyskusji i pomyślenie o dzieciach. Powiedziała, że nie
należy myśleć o zbliżających się wyborach, tylko o dzieciach.
Władysław Nowak – Radny – odnosząc się do wypowiedzi Mecenasa Kani powiedział, że
Mecenas stwierdził, iż nazwiska tych osób można ujawnić na posiedzeniu Komisji, gdzie jest
grono ograniczone co jest nieprawdą, gdyż Komisja Rady jest organem gminy. Posiedzenia są
jawne i każdy może w posiedzeniach Komisji uczestniczyć. Odnosząc się do wytępienia Pani
Sekretarz podkreślił, że Pani Sekretarz w swoim piętnastominutowym wystąpieniu
nie powiedziała, że Radni za pracę w Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi pobierają
wynagrodzenie.
Pogratulował również Radnej Grzesicy, że miała odwagę cywilną o tej sprawie ( pobieraniu
wynagrodzenia za pracę w Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi ) sama powiedzieć.
Następnie Radny Władysław Nowak - zgłosił wniosek formalny, aby w załączniku
do uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2010” Rozdział III pkt 3 brzmiał:
„Radni Rady Miejskiej w Łazach będący członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia”.
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Zaproponował, aby dotychczasowy pkt 3 był punktem 4.
Uzasadnił, to m.in. tym że pracuje w Radzie ZLA w Zawierciu i nie pobiera tam żadnego
wynagrodzenia, a wiąże się to z wyjazdami. Poprosił Radnych o przyjęcie tych poprawek.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że w tej Komisji pracował
bardzo krótko. Praca jest trudna, przypadki są bardzo różne, członkowie Komisji spotykają
się wielokrotnie, również z przykrościami ze strony osób przychodzących na posiedzenia
Komisji. Środki finansowe na realizację programów profilaktycznych są rozliczane i nie
należy tego negować.
Mecenas Sławomir Kania – powiedział, że za pracę w Komisji przysługuje wynagrodzenie.
Jeżeli wg ustawy członkowi Komisji nie przysługuje roszczenie, to można zapisać,
że wynagrodzenie nie przysługuje. Rozwiązania w tej sprawie w różnych Gminach są różne.
W niektórych Gminach zróżnicowana jest wysokość wynagrodzenia pod względem pełnionej
funkcji w Komisji i zakresu przydzielonej pracy.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że ilość posiedzeń Komisji zależy
od liczby wniosków, które wpłyną, jednak (jak do tej pory to się przestawiało)
prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie w tym roku.
Henryk Mogieła – Radny – uważa, że należy pozostawić kwestię wynagrodzenia za pracę
w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w takiej formie jaka jest obecnie.
Pozostawić tą kwestię sumieniu Radnych, którzy pracują w tej Komisji. Mogą oni
zadeklarować, że pobraną dietę przekażą np. na rzecz szkoły czy przedszkola.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zadeklarował, że skoro Radny Głąb tak się
upiera to za pobrane wynagrodzenie za pracę w Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zakupi piłkę do Klubu Sportowego „Korona” w Rokitnie Szlacheckim.
Marta Grzesica – Radna – powiedziała, że nie będzie deklarowała, iż te pieniądze odda
gdyż nikt nie liczy ile pieniędzy przekazuje dla innych przy każdej okazji.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – poddał pod głosowanie wniosek
formalny Radnego Władysława Nowaka, aby w załączniku do uchwały w sprawie:
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Łazy na rok 2010” Rozdział III pkt 3 brzmiał:
„Radni Rady Miejskiej w Łazach będący członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia”.
Zaproponował, aby dotychczasowy pkt 3 był punktem 4.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Za wnioskiem głosowało 4 Radnych, 8 Radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie stwierdzono.
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W związku z wynikiem powyższego głosowania Rada Miejska w Łazach odrzuciła
wniosek Radnego Władysława Nowaka.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał Radnych, czy wnoszą inne 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 2 głosy wstrzymujące i 1 głos
przeciwny ) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/282/10 w sprawie: w sprawie: przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łazy na rok 2010”.

Do punktu nr 8.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rokitno Szlacheckie na lata 2010 – 2017”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Chętnych do zabrania głosu nie było.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – zwrócił się do Radnego Głąba aby właśnie
w tym punkcie zabrał głos, gdyż sprawa dotyczy miejscowości Rokitno Szlacheckie.
Radny Zenon Głąb głosu nie zabrał.
Następnie Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12głosów za podjęła Uchwałę Nr XXXVI/283/10
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rokitno Szlacheckie
na lata 2010 – 2017”.
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Do punktu nr 9.
Adwokat – Sławomir Kania – zapoznał Radnych z projektem uchwały w sprawie:
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łazy.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały w/w
projekt uchwały i zaopiniowały go pozytywnie.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek - otwarł dyskusję.
Stwierdzono brak chętnych do zabrania głosu.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za podjęła Uchwałę Nr XXXVI/284/10
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Łazy.
Do punktu nr 10.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycje nazw dróg publicznych
i wewnętrznych na terenie Gminy Łazy w obrębie Rokitno Szlacheckie, Mitręga, Wysoka,
Niegowonice i Łazy.
Propozycje nazw dróg zostały wnioskowane przez mieszkańców i opiniowane przez Rady
Sołeckie w/w wsi.
Droga o proponowanej nazwie „Wichrowa” w Łazach stanowi własność Gminy Łazy
natomiast pozostałe drogi będące przedmiotem uchwały zgodnie z operatem ewidencji
gruntów stanowią samoistne posiadanie Skarbu Państwa i nie posiadają założonej księgi
wieczystej. Starosta Powiatowy w Zawierciu działając jako reprezentant Skarbu Państwa
pozytywnie zaopiniował nadanie nazw ulicom zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji projekt uchwały
zaopiniowała pozytywnie.
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Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Chętnych do zabrania głosu nie było.
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 stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11głosów za, 1 głos wstrzymujący się )
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/285/10 w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na
terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 11.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady w Łazach na 2010 rok.

przedstawił plan pracy Rady Miejskiej

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Władysław Nowak – Radny – powiedział, że jest już koniec lutego br. a nasza Rada nie ma
przyjętego planu pracy. Jego zdaniem plany pracy powinny być przyjęte przez Radę
na koniec ubiegłego roku, a nie dopiero teraz, gdy Rada pracowała przez 2 miesiące bez
planu pracy. Dodatkowo zwrócił uwagę, iż najważniejsza Komisja Rady - Komisja
Rewizyjna pracuje bez Przewodniczącego Komisji, również Komisja Rozwoju i Promocji
pracuje w „okrojonym składzie”, czasami Komisja oczekuje na jednego z członków, aby
można było rozpocząć obrady Komisji i podjąć stosowne uchwały .
Powiedział, że „w ubiegłym roku toczyły się dyskusje nt. pracy Rady i przewodnictwa tej
Radzie przez Pana Kubiczka.” Stwierdził, że „nic się nie zmieniło. Pod przewodnictwem Pana
Kubiczka, to nie jest żadna Rada”. Ponadto zwrócił uwagę, iż w styczniu powinny być
złożone sprawozdania za rok ubiegły, czego nie było. Obecnie nie ma nawet pozorów, aby
mogło się coś zmienić na lepsze. Dodał, że rok 2010 jest rokiem wyborczym i w związku
z tym użył określenia, którego używał będąc kandydatem na Burmistrza : „ czas na zmiany”.
Przewodniczący Rady – zwracając się do Radnego Nowaka powiedział, że podziwia go za to
iż posiada niewyczerpane pokłady malkontenctwa. Dodał, że plany pracy były analizowane
na posiedzeniach Komisji Rady i Radny Nowak podpisał się pod tymi planami, również pod
planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Powiedział również, że nie będzie polemizował
z Radnym Władysławem Nowakiem. Poinformował, że Pan Marcin Wałcerz –
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w ostatnim czasie nie mógł uczestniczyć w pracach
Rady Miejskiej z bardzo ważnych przyczyn rodzinnych. Dodał również, że każdego roku
plany pracy Rady i Komisji Rady były zatwierdzane na początku roku, bowiem koniec roku
to natężona praca nad projektem budżetu.
Tadeusz Czop – Radny – powiedział „ trzeba trochę historii przekazać. Z chwilą gdy grupa
Radnych złożył wniosek o dymisję Przewodniczącego Rady niektóre Komisje są kadłubowe,
Rada jest zdziesiątkowana, a niektórzy Radni działają jak semafor: góra – dół.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie ma na posiedzeniach od kilku miesięcy. Radnego
Zbigniewa Wudarczyka też nie ma na posiedzeniach. Być może Przewodniczący uważa, iż
wszystko jest w porządku, jednak opinia mieszkańców jest inna. Projektowanie planu pracy
Rady nie polega na samym projektowaniu. Klika tutaj rządzi”.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - zwrócił się do Radnego Tadeusza Czopa, aby
zgłosił konkretne uwagi do planu pracy, gdyż jego wypowiedź nie jest na temat,
dodał, że w przeciwnym przypadku będzie zmuszony odebrać mu głos.
Radny Tadeusz Czop odchodząc od mównicy nie odpowiedział na zadane przez
Przewodniczącego Rady pytanie.
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 przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 1 głos przeciwny, 2 głosy
wstrzymujące się) podjęła Uchwałę Nr XXXVI/286/10 w sprawie: przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej w Łazach na 2010 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego Czopa o pewną rozwagę co do wypowiedzi,
gdyż nie chciałby mówić o obecnościach i aktywności Radnego Czopa na posiedzeniach
Komisji Budżetowej.
Do punktu nr 12.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – odczytał plan pracy i plan kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2010 rok. Powiedział, raz jeszcze że Radny Wałcerz
z bardzo ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej w Łazach i o
tych ważnych powodach Radni będący członkami Komisji Rewizyjnej wiedzą, w tym Radny
Czop i Radny Nowak.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
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Chętnych do zabrania głosu nie było.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za podjęła Uchwałę Nr XXXVI/287/10
w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łazach na 2010 rok.
Do punktu nr 13.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – odczytała plan pracy Komisji
Budżetowej, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Leszek Bogłowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji - odczytał plan pracy
Komisji Rozwoju i Promocji, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Henryk Mogieła - Komisja Porządku Publicznego, Ochro Przeciwpożarowej
i Środowiska – odczytał plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska - który stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Marta Grzesia - Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej - odczytał plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej,
który stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że analizując plany pracy Komisji na rok 2010
odniósł wrażenie, ze Przewodniczący Rady nie do końca spełnił przy tych planach role
koordynatora. Kontrolę OSiR – u zaplanowały aż trzy Komisje i w związku z tym „coś tutaj
jest na rzeczy” że aż trzy Komisje chcą OSiR kontrolować. Uważa, że Przewodniczący Rady
powinien skoordynować działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej określając
zakres kontroli, gdyż w tej sytuacji wygląda to niepoważnie.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – zwracając się do Radnego Nowaka powiedział,
że chyba traci pamięć, gdyż był wniosek aby odbyło się wspólne posiedzenie Komisji
Budżetowej i Komisji Rewizyjnej w sprawie OSiR - u. Dodał, że wniosek taki zgłosił Radny
Czop w obecności Radnego Nowaka.
Wiceprzewodnicząca Rady Anna Staniaszek – powiedziała, że powiela się temat kontroli
OSiR – u, jednak jest taka sytuacja na wniosek Radnego Czopa. Uważa, że OSiR dobrze
funkcjonuje, jednak skoro jest taka potrzeba to kontrola zostanie przeprowadzona.
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Radny Władysław Nowak – powiedział, że zgłaszał wniosek, aby przeprowadzić kontrolę
OSiR – u, gdyż jest to bardzo duży majątek naszej Gminy, budżet OSiR – u jest ogromny
prawie 3 mln.zł i uważa, że po pierwszym okresie działalności należy przyjrzeć się jak
ośrodek funkcjonuje. Uważa, że w tym ośrodku np. na wynagrodzenia przeznaczanych jest
zbyt wiele środków finansowych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych jest jeszcze chętny do zabrania głosu.
Innych Radnych chętnych do zabrania głosu nie było.
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 stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za podjęła Uchwałę Nr XXXVI/288/10
w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2010 rok.
Radny Ryszard Żmuda opuścił obrady.
Do punktu nr 14.
Radni: Tadeusz Czop, Marta Grzesia, Maria Stempel, Henryk Mogiła, Władysław Nowak,
Zenon Głąb złożyli pisemne interpelacje, które stanowią załącznik nr 18 do protokołu.
Do punktu nr 15.
Radna Maria Stempel:
- poinformowała, że Pani Helena Błaszkiewicz – Supernak – mieszkanka Naszej Gminy
wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem nieodpłatne przejecie przez Gminę gruntów będących
jej własnością – tj. 12 działek o łącznej pow. 5772 m2. Radna zapytała, czy będzie taka
możliwość i przychylność Burmistrza w załatwieniu tej sprawy,
- zgłosiła potrzebę zamontowania barier ochronnych przy ogrodzeniu Pani Dorczak
na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kochanowskiego w Łazach. Uważa, iż należy znaleźć
środki finansowe na ten cel,
- zgłosiła potrzebę zamontowania studzienki odprowadzającej wodę na boisku na Osiedlu
„Podlesie”.
Radny Zenon Głąb:
- poprosił o informacje dot. ilości godzin przepracowanych
profilaktycznych w ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych,

przy realizacji programów
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- powiedział, że na portalu Urzędu Miejskiego w Łazach został zamieszczony artykuł, który
dotyczy jego osoby. Poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie kto napisał ten artykuł, gdyż nikt
się pod tym artykułem nie podpisał. Prosi o wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, która
ten artykuł napisała,
- poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie zostały zwiększone środki finansowe na sport na 2010
rok,
- poinformował, że w Rokitnie Szl. organizowany jest turniej międzynarodowy. Proponuje,
aby zaprosić przedstawicieli gmin partnerskich: Francuzów, Węgrów, Czechów i Słowaków.
Uważa, że należy na ten cel znaleźć środki finansowe,
- uważa, iż przekazując plac targowy spółce „PROMAX” Burmistrz powinien szukać takich
rozwiązań, aby nie trzeba było odprowadzić podatku VAT w wysokości prawie 100 tys.zł.,
- poprosił o udostępnienie kserokopii dokumentów ubezpieczenia obiektów: szkół,
przedszkola, MOK – u i OSiR- u,
- zapytał z jakich środków finansowych przyznano dodatkowo 10 tys.zł. na działalność UKS
Byczki i UKS Jedynka,
- poprosił o przedstawienie kosztów utrzymania obiektów sportowych przez OSiR w Łazach
za okres do stycznia do końca grudnia 2009 roku,
- zapytał, czy pracownik tut. Urzędu Miejskiego Pani Ilona Kubasik jest spokrewniona
z Radnym Stefanem Kubasikiem,
- zgłosił, iż mieszkańcy pytają o kolektory słoneczne. Uważa, iż Burmistrz powinien
zorganizować spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie,
- powiedział, że Burmistrz, Dyrektor OSiR – u i Przewodniczący Gminnej Rady Sportu
pomimo zaproszenia nie uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Klubu
Sportoweg „Korona” w Rokitnie Szlacheckim. Dodał, że świadczy to o tym, iż nie interesuje
ich Klub „Korona” i to co tam się dzieje.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady - zwrócił się do Burmistrza, aby
przedstawił mieszkańcom informację nt. nowych umów spółki „PROMAX” z mieszkańcami
odnośnie poboru wody, sposobu opłaty za wodę itp.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że wykonując Uchwałę Rady Miejskiej
w Łazach w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy spotkałem się z urbanistami
Zakładu Planowania Przestrzennego – Pracownia z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary
21 reprezentowanym przez Kierownika Pracowni Annę Dołhun – jako głównego projektanta
wybranego w drodze przetargu nieograniczonego.
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Już po raz osiemnasty nasza Gmina wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki środków
finansowych na szczytny cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jakim w tym roku było
doposażenie klinik onkologicznych dla dzieci w sprzęt wysokospecjalistyczny.
Organizatorami naszych działań byli: Zespół Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
MOK Łazy, Park Wodny „Jura” oraz Urząd Miejski. Akcję zakończyło „tradycyjne światełko
do nieba”, które rozbłysło dzięki pomocy Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy
Łazy. Rezultat działań to tradycyjnie pobicie rekordu z roku ubiegłego o ok. 8 000 zł.
Tegoroczna zebrana kwota to 30 090 zł. Bardzo dziękuję organizatorom, placówkom
oświatowym, stowarzyszeniom, twórcom lokalnym, darczyńcom fantów na loterię i aukcję
oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy uczestniczyli w licznych atrakcjach
przygotowanych przez organizatorów i w jakiejkolwiek formie wspomogli cele akcji.
Współuczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Rady Sołeckiej, OSP oraz
Stowarzyszenia „Mała Szkoła” z Rokitna Szlacheckiego w/s ostatecznego określenia zakresu
prac związanych z remontem budynku OSP oraz terenu wokół obiektu. W dniu 26.01.2010 r.
Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Remont budynku pełniącego
funkcje społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Centrum
Wsi Rokitno Szlacheckie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę działania
„Perła Jury” działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju „Odnowa i Rozwój
Wsi”. Zakres zadań związanych z projektem modernizacji budynku OSP z przeznaczeniem
na działalność społeczno-kulturalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
obejmuje: termomodernizację obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu,
prace remontowo - budowlane oraz instalacyjne wewnątrz obiektu oraz zagospodarowanie
terenu wokół budynku remizy OSP. Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości.
500 000 zł. Całkowity koszt operacji to 896 596,28 zł.
W dniach 09-14 stycznia 2010 roku na terenie Gminy Łazy nastąpiła przerwa
w dostawie energii elektrycznej oraz wody. Do powstania przerw w dostawie energii
elektrycznej
przyczyniły
się
intensywne
opady
marznącego
śniegu
z deszczem, mokrego śniegu oraz skokowy spadek temperatur do – 20 ° C powodującej
przewracanie się drzew na linie oraz łamanie się słupów energetycznych. W związku
z zaistniałą sytuacją podjęto działania prewencyjne i informacyjne. W dniu 11 stycznia br.
zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Brak dostawy energii
eklektycznej nastąpił w sołectwach: Grabowa, Rokitno Szlacheckie, Hutki-Kanki,
Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Ciągowice, Turza, Trzebyczka, Kuźnica Masłońska,
Głazówka, Niegowonice oraz w Łazach.
Do usuwania skutków awarii w dostawie energii elektrycznej zaangażowano wszystkie
posiadane siły i środki – Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy uczestniczyli
w akcjach usuwania powalonych drzew, konarów, zabezpieczenia miejsc zagrażających
bezpieczeństwu. W usuwaniu skutków brali również udział pracownicy spółki Promax.
Na bieżąco informowano Starostwo Powiatowe w Zawierciu o podejmowanych działaniach.
Stale interweniowaliśmy w Powiatowym Zarządzie Dróg o podjęcie działań dotyczących
należytego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy oraz usuwania konarów i gałęzi
zagrażających bezpieczeństwu. W związku z zaistniałą sytuacją rozwiązano część rezerwy
celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27 548 zł. Ze środków tych
dokonano zakupu : 7 pił spalinowych niezbędnych dla OSP do cięcia powalonych drzew
i osuwających się konarów – 11.200 zł., agregatów prądotwórczych – 9. 950 zł, oraz
poniesiono koszty usuwania skutków oblodzenia 6.400 zł. Informowano zarówno Wojewodę
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Śląskiego jak również Enion Grupę Tauron o poniesionych kosztach związanych
z usuwaniem skutków braku dostaw energii elektrycznej.
Również uczestniczyłem w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Myszkowie z udziałem Wojewody Śląskiego Zygmunta
Łukaszczyka, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zawierciu, z udziałem I
Wicewojewody Stanisława Dąbrowy oraz w dniu 27 stycznia w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
poświęconym omówieniu spraw związanych z usuwaniem skutków braku dostaw energii
elektrycznej.
Brałem udział w dorocznym Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym już po
raz dziewiąty przez ZS nr 3 w Chruszczobrodzie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Łazach. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół z terenu naszej
gminy w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjaliści. Festiwal
ten z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i daje możliwość zaprezentowania
rozmaitych interpretacji kolęd i pastorałek – od bardzo popularnych do mało znanych, często
słyszanych przez nas po raz pierwszy. Jest to też wspaniała okazja do odkrywania
i prezentowania młodych talentów. Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym
w przerwie koncertu można było obejrzeć inscenizację jasełkową w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Grabowej.
Uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych przy
współudziale dyrektora OPS, na której ustalono między innymi zasady organizacji ferii
zimowych oraz omówiono zadania placówek oświatowych w nowym roku budżetowym.
W związku z opracowaniem operatu wodno-prawnego i dokumentacji projektowej
odwodnienia nowej części cmentarza w Łazach przez Studio Projektowe KREATOR, w dniu
14.01.2010 r. na prośbę Pani Elżbiety Błeszyńskiej – Koclęga odbyło się spotkanie
w Urzędzie. Z uwagi na fakt, iż w/w koncepcja przewidywała wprowadzanie wód opadowych
do rowu, a następnie do rzeki Mitręga przedmiotem dyskusji było zaproponowanie jak
najlepszego rozwiązania, w celu wyeliminowania zagrożenia środowiska. Na spotkaniu
uzgodniono możliwość innego rozwiązania, jednak jego realizacja musi być poparta
wykonaniem prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych
i geologiczno-inżynierskich w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dla wód
podziemnych. Wykonanie prac zlecono firmie EKOID z Katowic.
Brałem udział w spotkaniu wraz z Radnymi Rady Miejskiej Łaz, sołtysami sołectw gminy
Łazy oraz przedstawicielami pracowni urbanistycznej w spotkaniu z Panią Anną Dołhun która
zapoznała wszystkich zebranych i wyjaśniła cel i kierunki opracowywania studium oraz
zapoznała z harmonogramem prac zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta i gminy Łazy. Udzieliła również
odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Ustalono, iż wszystkie wnioski i uwagi do
studium powinny być złożone przez Radnych i Sołtysów do dnia 26.02.2010.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, uczestniczyłem
w seminarium któremu przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław
Śmigielski oraz Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Pan Jerzy Motłoch. Tematem
seminarium była realizacja Projektów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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w tym scalanie i wymiana gruntów oraz realizacja programów prac urządzeniowo-rolnych
scaleń gruntów od strony technicznej. Zagadnienia te w szczególności dotyczyły Gminy Łazy
w związku z przyjęciem do realizacji przez Marszałka opracowanych założeń scalenia
wymiany gruntów dla sześciu sołectw naszej Gminy.
W Sosnowieckiej Kurii uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu bp Grzegorza Kaszka
z samorządowcami z terenu diecezji sosnowieckiej przy współudziale władz wojewódzkich.
Obecny był Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Czarski, oraz przedstawiciele wojewody śląskiego
i małopolskiego. Głównym tematem spotkania była współpraca samorządów z parafiami
i organizacjami kościelnymi oraz dobro człowieka.
W tutejszym Urzędzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łazach, którego celem było omówienie przebiegu konferencji nt. realizowanego przez
ChSD Programu w ramach którego Urząd Miejski jest patronem.
Spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowego Zarządu
Dróg w Zawierciu. Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek tutejszego Urzędu, w
związku z bardzo złym stanem utrzymania zimowym dróg powiatowych na terenie naszej
Gminy oraz drogi wojewódzkiej Ogrodzieniec - Dąbrowa Górnicza.
W budynku przy ul. Jesionowej 1 w Łazach, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami PEC w Dąbrowie Górniczej, w celu przedstawienia planów prowadzenia
dalszej działalności PEC na terenie miasta Łazy.
Odbyły się trzy posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Perła Jury, których celem
było określenie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu Małe projekty, Odnowa
i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa oraz Różnicowania działalności w
kierunku działalności nierolniczej. Ponadto podczas posiedzeń dokonano oceny wniosków
pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz rekomendowano wnioski do
dofinansowania, które następnie zostaną sprawdzone pod względem formalnym przez Urząd
Marszałkowski.
W Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie uczestniczyłem wraz z Radna Martą Grzesicą w
corocznym ogólnym spotkaniu rodziców, poświęconym podsumowaniu pracy szkoły za
poprzedni rok i planom na dalsze miesiące. Spotkanie rozpoczęły występy najmłodszych
uczniów 6 i 7 latków, którzy wystawili przedstawienie Jasełek Bożego Narodzenia. Szkoła
otrzymała gratulacje z wysokich efektów kształcenia, dobrej współpracy z rodzicami. Rodzice
otrzymali podziękowania za pomoc w pracach remontowych w placówce. Radna Marta
Grzesica podkreśliła rangę szkoły jako tzw. „szkoły sukcesu” oraz przedstawiła ofertę
dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów organizowanych przez Stowarzyszenie Wsi
Chruszczobród ze środków pozyskanych EFS.
Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu drugiego już oddziału integracyjnego
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach, uruchomionemu dzięki akceptacji, pomocy i
zrozumieniu naszych radnych. Uroczystość odbyła się w obecności senatorów Zbigniewa
Meresa, Zbigniewa Szaleńca, asystentki eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik, która z
wielką przyjemnością objęła honorowym patronatem powyższe inicjatywy społeczne
przedszkola w Łazach, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu Pani
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Marii Podsiadło, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Pani Anny Rdest oraz
rodziców przedszkolaków i samych małych bohaterów. Uroczystość uświetniły występy
dzieci w ramach podsumowania programu edukacyjnego, realizowanego
z inicjatywy nauczycielek przedszkola pod nazwą „Europa – ojczyzna wszystkich dzieci”.
Intencją tego programu jest rozwijanie integracji w myśl założeń państw członkowskich Unii
Europejskiej. Uroczystość jeszcze raz pokazała, że Przedszkole w Łazach to placówka
wyjątkowa, nie tylko w gminie, ale i w powiecie zawierciańskim, bo daje równe szanse
dzieciom zdrowym oraz ich mniej sprawnym rówieśnikom.
Współuczestniczyłem w otwarciu Izby Tradycji przygotowanej prze Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Niegowonicach. Izba ta znajduje się w odnowionej Sali Zespołu Szkół Nr 2
w Niegowonicach.
W Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie wziąłem udział w spotkaniu dzieci
i młodzieży, uczniów Zespołu oraz przedstawicieli wszystkich łazowskich szkół,
z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem, który przyjechał do Chruszczobrodu
w ramach promocji Praw Dziecka. W trakcie spotkania gość pochwalił ciekawą artystyczną
prezentację rozumienia własnych praw przez samych zainteresowanych, będącą dziecięcą
interpretacją praw dziecka, które w Konwencji zapisane są językiem prawniczym, nie unikał
trudnych pytań i na wszystkie udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Wizyta przebiegła w
miłej i ciepłej atmosferze, a każdy maluch od dziś świadomy jest swoich praw. Wśród
dorosłych przysłuchujących się rozmowie Rzecznika z dziećmi byli: przedstawiciele
Delegatury KO w Sosnowcu - Pan Grzegorz Raczek – Dyrektor Delegatury oraz Pani
Krystyna Wiązek – st. Wizytator, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radna Pani Marta
Grzesica oraz rodzice i nauczyciele.
W gronie licznie zgromadzonych na sali MOK Łazy miłośników wspólnego kolędowania
uczestniczyłem
w
wieczornym
koncercie
pt.
„Wieczór
z
kolędą
i pastorałką”. Wystąpili soliści, instrumentaliści oraz członkowie Studia Piosenki
poszerzający swoje talenty w ramach zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
w Łazach. Docenić należy wysoki poziom artystów i organizatorów koncertu, który
dostarczył widzom okazji do wzruszenia i przeżycia niepowtarzalnego nastroju świąt oraz
wiele wrażeń artystycznych.
W Wolbromiu uczestniczyłem w rozmowach pomiędzy Spółką PROMAX
w Łazach a Śląskim Bankiem Spółdzielczym dotyczących bezprowizyjnej obsługi
mieszkańców naszej Gminy w zakresie dokonywania wpłat na konto Spółki
w zakresie opłat za zużytą wodę. Zawarto stosowną umowę w tej sprawie.
W siedzibie Urzędu Miejskiego spotkałem się z przedstawicielami Rejonu Energetycznego
w Zawierciu. Celem spotkania było ustalenie stawek za usługę świadczenia usługi oświetlenia
ulicznego i konserwację na terenie gminy Łazy. Wynegocjowano stawkę w wysokości 6,00 zł
za punkt, co pozwoli utrzymać koszty na poziomie roku 2009.
Odbyłem spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Panem Marianem
Gajdą. Tematem spotkania było omówienie po raz kolejny złego stanu utrzymania zimowego
dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.
Na stoku w Smoleniu odbyły się IV Mistrzostwa Gminy Łazy w Narciarstwie
Alpejskim. Udział w zawodach wzięło 35 zawodników, startując w 6 kategoriach wiekowych.
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Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że zawody stały na wysokim poziomie.
Najwięcej medali zdobyli zawodnicy z Niegowonic.
Został zorganizowany coroczny bal karnawałowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Łazach, który był jednocześnie zakończeniem i podsumowaniem realizowanego w dniach od
4 stycznia do 11 lutego br. przez szkołę Programu profilaktyczno – wychowawczego pn.
„Zdrowy uczeń to bezpieczeństwo i higiena”. Wyłoniono najlepsze prace wykonane
indywidualnie przez dzieci oraz prace zbiorowe wykonane przez dzieci klas od I – III.
Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Wiceprzewodniczący Naszej Rady Miejskiej
Pan Leszek Bogłowski. Bal sponsorowany był przez Firmy działające na naszym terenie:
firmę „Cabex” Pana Wojciecha Cabali, firmę „MAX”, Aptekę „RADIX”, SKOK Stefczyka
jak również przez Eurodeputową Małgorzatę Handzlik oraz Radnych Macieja Kubeczka,
Annę Staniaszek, Zbigniewa Wudarczyka.
W Starostwie Powiatowym w Zawierciu, uczestniczyłem w rocznej naradzie podsumowującej
wyniki pracy uzyskane przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku podczas
której uhonorowano dyplomami czterech dzielnicowych. Są to policjanci, którzy w ubiegłym
roku osiągnęli najlepsze wyniki w służbie i uzyskali najwięcej głosów w internetowej
sondzie. Wśród uhonorowanych znalazł się dzielnicowy z terenu naszej Gminy, mł.asp.
Robert Marszałek.
W Porębie uczestniczyłem w otwarciu nowoczesnej hali sportowej z boiskiem do piłki
ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Obiekt powstał przy Miejskim Zespole
Szkół. Otwarcie nowej hali uświetnił mecz towarzyski siatkarzy Jastrzębskiego Węgla i
Domexu Tytan AZS Częstochowa.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się konferencja „Centrum Integracji
Społecznej
Twoją
szansą
na
lepsze
jutro”.
Projekt
współfinansowany
z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje od października minionego roku,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne którego patronem jest Urząd Miejski w
Łazach. Zasady działalności CIS przedstawiła uczestnikom konferencji, koordynatorka
projektu Agnieszka Burchardt. Urozmaiceniem multimedialnej prezentacji było spotkanie z
uczestniczkami CIS. Panie, które uczą się zawodu w pracowni krawieckiej, zaprezentowały
wykonaną przez siebie garderobę. Na zakończenie spotkania o aktywnej integracji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektów operacyjnych „Kapitał
Ludzki”, opowiadała Katarzyna Morawiec - kierownik Referatu Wsparcia Systemowego
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkałem się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, Panem Zbigniewem Taborem
w sprawie wyrażenia zgody na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej
ul. Dąbrowskiego w Niegowonicach od skrzyżowania z ul. Kolejową aż do skrzyżowania
z ul. Zamłynie.
Zgoda Zarządu Dróg umożliwi budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem dla pieszych na
odcinku 350 m. Ścieżka zostanie wybudowana w ramach projektu „Sieć tras rowerowych na
terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Łazach”.
W siedzibie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Katowicach wspólnie z
mecenasem Sławomirem Kanią spotkałem się z przedstawicielami PKP celem
wynegocjowania warunków umowy dzierżawy budynku dworca PKP w Łazach wraz z
przyległym terenem. Zaproponowany w projekcie umowy PKP czynsz dzierżawy w
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wysokości brutto 12 390 zł miesięcznie jest przez Gminę Łazy nie do przyjęcia. W trakcie
negocjacji Gmina Łazy zaproponowała swoje warunki dzierżawy, które mają być
przedmiotem rozważań i decyzji przez Dyrekcję i Zarząd PKP. Pragnę nadmienić, iż
wieloletnia umowa dzierżawy dworca PKP na rzecz Gminy Łazy jest niezbędna celem
realizacji przedsięwzięcia pt. rewitalizacja centrum Łaz.
Brałem udział w Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego podczas której radni przyjęli uchwałę
o powołaniu spółki „Koleje Śląskie". Jej celem będzie wykonywanie kolejowych przewozów
pasażerskich. Województwo Śląskie poprzez swoją spółkę zapewni pełne sprawowanie
funkcji organizatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Atutem tego
rozwiązania będzie możliwość organizowania przewozów według własnej koncepcji. Zarząd
Województwa będzie mógł także lepiej nadzorować działalność i finanse spółki. Pozwoli to
na uściślenie jej rzeczywistych kosztów i przychodów, co będzie miało istotny wpływ na
wysokość kwot przeznaczanych na dofinansowanie przewozów pasażerskich.
Spotkałem się w siedzibie tutejszego Urzędu przy udziale zaproszonych Radnych Rady
Miejskiej w Łazach oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Zawierciu Pani Grażyny Wtorek,w sprawie pisma dotyczącego pokrycia
przez Gminę Łazy w roku 2010 podatku VAT dla prac poscaleniowych obrębu wsi: Grabowa,
Niegowonice, Niegowoniczki w wysokości łącznej 49 022 zł. Prace te wg harmonogramu
mają obejmować wykonanie prac melioracyjnych niezbędnych do zagospodarowania terenów
objętych scaleniem. Przedstawiciel Starosty Zawierciańskiego szczegółowo zapoznał
zebranych ze stanowiskiem Ministra Finansów wg którego prace związane z
zagospodarowaniem poscaleniowym nie zaliczają się do zadań z zakresu administracji
rządowej i nie podlegają wydatkowi Skarbu Państwa. Spotkanie to miało na celu
wypracowanie stanowiska co do zasadności pokrycia przez naszą Gminę podatku VAT.
W związku z przystąpieniem przez Starostę Zawierciańskiego do realizacji zadania scalenia i
wymiany gruntów na terenie gminy Łazy we wsiach Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa
uczestniczyłem w zebraniach mieszkańców w/w wsi przeprowadzonych w dniach 16,17 i 18
lutego w budynkach szkoły podstawowej w Grabowej i Niegowonicach przy udziale
przedstawicieli Starosty Zawierciańskiego między innymi Pana Jana Greli i Dyrektora
WBGiTR w Częstochowie Pana Józefa Chmiela.
Na zebraniach tych zostały odczytane postanowienia Starosty Zawierciańskiego o wszczęciu
postępowania scaleniowego wsi Niegowonice, Niegowoniczki i Grabowa oraz dokonano
wyboru Rady Uczestników Scalenia. Ponadto przy czynnym zainteresowaniu licznie
zebranych mieszkańców omówiono harmonogram prac scaleniowych i procedury z nim
związane
Brałem udział w nieograniczonym przetargu ustnym licytacyjnym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Wysokiej o nr geodezyjnym 1119/2 o pow. 2.4843 ha przeznaczonej
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łazy jako
tereny ogrodów działkowych. Gmina Łazy została nabywcą w/w nieruchomości wg ceny
wywoławcze powiększonej
o jedno postępowanie w wysokości 800 zł, łącznie za kwotę 40 800 zł tj. 1,64 zł za 1m2.
Upływa drugi tydzień ferii zimowych dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Nasza
Gmina jak co roku przygotowała i realizowała bardzo obszerną i ciekawą ofertę zajęć dla
dzieci odpoczywających w miejscu zamieszkania. Zajęcia dla dzieci odbywały się w
szkołach, w MOK i jego 4 filiach - świetlicach w Ciągowicach, Grabowej, Niegowonicach i
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Wysokiej, w Parku Wodnym „Jura” w Łazach, w Bibliotece Publicznej w Łazach oraz jej 6
punktach filialnych - w Niegowonicach, Grabowej, Chruszczobrodzie, Ciągowicach,
Wysokiej i Rokitnie Szl., a także w przedszkolu w Łazach. Zajęcia te realizowane były w
zdecydowanej większości ze środków GKRPA. W szkołach odbyło się ok. 250 godzin zajęć
rekreacyjno-sportowych, plastycznych, tanecznych i komputerowych, natomiast ok. 220
godzin zrealizowano na basenie, w MOK i w Bibliotece. Na specjalne wyróżnienie zasłużyła
oferta Hufca ZHP w Zawierciu, z której skorzystały nasze drużyny harcerskie i zuchowe: 10
harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej, działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Łazach, wzięło
udział w biwaku harcerskim w Górach Świętokrzyskich w okresie od 24 do 28 lutego,
harcerze z Niegowonic uczestniczyli w kuligu w Kostkowicach, zabawach na wyciągu
narciarskim w Grabowej czy pieczeniu kiełbasek, a zuchy z Ciągowic skorzystały z
wycieczki autokarowej po Jurze i bawiły się na zuchowym Balu Kopciuszka.
Z ciekawą ofertą wystąpił też UKS „Jedynka”, który dla 27 dzieci ze szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu Gminy Łazy zorganizował w I tygodniu ferii zimowisko sportowe w
Kluszkowcach k/Szczawnicy. Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach w okresie ferii
realizowało program profilaktyczny „Czas wolny spędzam przyjemnie i bezpiecznie”.
Program upowszechniał wiedzę o właściwych zachowaniach zdrowotnych, promował i
kształtował zdrowy styl życia. Dzieci objęte opieką OPS i uczestniczące w zajęciach na
terenie szkół otrzymywały ciepły posiłek przez cały okres trwania ferii. Podobnie na słodki
poczęstunek mogli liczyć uczestnicy zajęć oferowanych przez MOK Łazy.
W Urzędzie Miejskim w Łazach odbyło się zebranie z przedstawicielami firmy Euroforum
Adventure Club. Spotkanie dotyczyło organizacji Jurajskich Mistrzostw OFF-Road, które
odbędą się w dniach 19-20 marca 2010 r. w Kamieniołomie w Wysokiej.
W tutejszym Urzędzie Miejskim przeprowadzona była akcja wydawania druków deklaracji
podatkowych
PIT
za
2009
rok,
pracownik
Urzędu
Skarbowego
w Zawierciu udzielał zainteresowanym mieszkańcom informacji na temat wypełniania
deklaracji podatkowych. Pozostałe druki są wyłożone w Biurze Obsługi Interesanta.
Zakończono rekrutacje do projektu „Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i
zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu Dąbrowskim” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Rekrutacja do projektu odbyła się w dwóch etapach. I etap rekrutacji rozpoczął się w
listopadzie 2009 r. Wpłynęło 89 formularzy zgłoszeniowych. Do II etapu rekrutacji zostało
zakwalifikowanych 75 osób spełniających kryteria określone w regulaminie. W ramach II
etapu naboru uczestnicy składali do dnia 4 stycznia br. wstępne Biznes Plany planowanej
działalności gospodarczej, które następnie bronili przed 3-osobową komisją. 25 osób, które
uzyskały największą liczbę punktów z prac pisemnych oraz ustnej obrony, która miała na celu
sprawdzenie doświadczenia i kwalifikacji, predyspozycji do prowadzenia działalności
gospodarczej jak również znajomości rynku i konkurencji. Ostatecznie po ocenie wstępnego
biznes planu i rozmowie kwalifikacyjnej zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie
25 Beneficjentów Ostatecznych, którzy w najbliższym czasie będą odbywać szkolenie
biznesowe.16 uczestników to mieszkańcy Gminy Łazy.
Dnia 23 lutego br. odbyło się spotkanie z 25 Beneficjentami Ostatecznymi, którzy zostali
zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie. Podczas spotkania omówiono informacje
ogólne nt. projektu kwalifikowlaności wydatków oraz obowiązki uczestników związane z
uczestnictwem w szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz warunki ubiegania się o dotację
w wysokości 40.000 zł i wsparcie pomostowe. Dzięki udziałowi w projekcie powstanie 25
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firm, które wpłyną na rozwój przedsiębiorczości na obszarze Zagłębia. Dziedziny planowanej
działalności przez Beneficjentów są naprawdę różnorodne i z pewnością wzbogacą rynek firm
produkcyjnych oraz usługowych. Są to produkcja tortów oraz wydruków zdjęć na papierze
cukrowym lub waflach, szkoła językowa, usługi dietetyczne, usługi geodezyjne, doradcze,
projektowe w zakresie audytu i świadectwa energetycznego, firmy cateringowe i dekoracji
sal, działalność artystyczno – edukacyjna: nagłaśnianie i oprawa muzyczna imprez, rytmika,
nauka gry, handel produktami informatycznymi i elektronicznymi, produkcja, handel i usługi
z zakresu obróbki i zdobienia powierzchni szklanych i ceramicznych, kompleksowe usługi w
zakresie obróbki skrawaniem metali, sprzedaż artykułów do dekoracji wnętrz, upominków,
prezentów, artykułów gospodarstwa domowego. firma zajmująca się robotami ziemnymi,
pizzeria na telefon, catering kuchni włoskiej i polskiej, firma konsultingowa świadcząca
usługi z zakresu kompleksowej organizacji ślubno-weselnej, salon kosmetyczny, produkcja
mieszanek dodatków stopowych do modyfikacji żeliwa i staliwa, warsztat samochodowy,
portal internetowy, biuro rachunkowo-finansowe, organizacja imprez integracyjnych,
firma zajmująca
się wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji
centralnego ogrzewania firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą włókien stalowych
służących do wzmacniania betonu, firma zajmująca się sprzedażą artykułów dziecięcych. W
marcu rozpocznie się cykl szkoleń.
Zakończono realizację projektu pt. „Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Teleinformatycznego wspierającego procesy administracyjne oraz rozwój Elektronicznych
Usług Publicznych w Gminie Łazy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z działania 2.2 Rozwój
elektronicznych usług publicznych. Otrzymane dofinansowanie to kwota 751 879,96 zł.
całkowity koszt projektu 901 919,16 zł.
Realizacje projektu rozpoczęto w czerwcu 2009 r., rzeczowe zakończenie realizacji projektu
nastąpiło 31 grudnia 2009 r. a finansowe zakończenie realizacji projektu 29 stycznia 2010
roku. W dniu 23 lutego 2010 r. Gmina Łazy złożyła końcowy wniosek o płatność. W ramach
projektu zrealizowano następujący zakres zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Remont pomieszczenia serwerowi
3. Zakup sprzętu komputerowego
4. Utworzenie biura obsługi interesanta
5. Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania siecią
6. Wdrożenie podpisu elektronicznego
7. Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentu
8. Zakup i wdrożenie e-urzędu (systemu portalowego e-Łazy)
9. Zakup i wdrożenie w Urzędzie Miasta Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem
10. Szkolenia pracowników
11. Promocja projektu
Podpisane umowy
Gmina Łazy podpisała umowy o dofinansowanie następujących projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
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- „Z wiedzą za pan brat – zajęcia pozalekcyjne w gminie Łazy” otrzymane
dofinansowanie w wysokości 226 985,00 zł .Projekt w 100% dofinansowany.
- „Poszerzanie wiedzy uczniów w gminie Łazy – zajęcia pozalekcyjne” POKL otrzymane
dofinansowanie to 216 485,00 zł. Projekt w 100% dofinansowany.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
- „Przełam bariery – szkolenia językowe drogą do sukcesu” otrzymane dofinansowanie w
wysokości 35 614,00 zł. Projekt w 100% dofinansowany
- „Szkolenia językowe szansą na sukces mieszkańców gminy Łazy” otrzymane
dofinansowanie to 32 660,00 zł. Projekt w 100% dofinansowany.
Podpisano umowy z wybranymi wykonawcami na następujące zadania:
1. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy na kwotę - 128.000 zł
Wykonawca: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Zakład Planowania Przestrzennego
Pracownia z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21;
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n. „Budowa oczyszczalni
ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej na kwotę 489.823,53 zł
Wykonawca SAFEGE S.A., Parc de l`Ile, 15/27 Rue du Prot, 92 000 Nanterre, Francja,
Oddział w Polsce, ul. Solec 22,00-410 Warszawa.
Kontynuowane są inwestycje :
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne budynku po
byłej noclegowni przy ulicy Kolejowej w Łazach” a także Modernizacja budynku Domu
Kultury z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu – Centrum Wsi Ciągowice”. Prace
prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Planowane zakończenie prac: maj 2010 r.
W Kancelarii Notarialnej w Katowicach została podpisana umowa dzierżawy pomiędzy
gminą Łazy a PROMAX Sp. z o.o. w Łazach, przedmiotem której jest oddanie w formie
dzierżawy gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków
Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
Odbyły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych w których Gmina posiada swoje udziały.
Zebrania dotyczyły nieruchomości przy ul. Projektowanej 1, 3 oraz Kościuszki 34 i 74
w Łazach. Tradycyjnie szczegółowo omawiano sprawozdania finansowe poszczególnych
wspólnot za 2009 rok, udzielanie absolutorium dla zarządu Wspólnoty, ustalanie wysokości
zaliczek na fundusz remontowy i eksploatację oraz zatwierdzanie planu remontów na 2010 r.
Akty notarialne
W tutejszym Urzędzie podpisałem trzy akty notarialne które dotyczyły sprzedaży lokali
mieszkalnych o numerach 11, 17 i 36 w budynku wielolokalowym przy
ul. Jesionowej 8 w Łazach.
Złożone wnioski
Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu
Rozwoju subregionu Centralnego pt. „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury
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KrakowskoCzęstochowskiej
w
Łazach”
działanie
3.2.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu 723 400,00 zł , wkład własny gminy
109 016,38 zł.
Złożono również wniosek o dofinansowanie projektu Pt. „Zagospodarowanie terenu na plac
zabaw dla dzieci w Wysokiej”. Projekt złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez
Lokalna Grupę Działania „Perła Jury”, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju
dla małych projektów. Całkowity koszt zadania to 43 517,42 zł. dofinansowanie 25 000 zł.
W dniu 16.02 Gmina Łazy otrzymała informacje od Zarządu Stowarzyszenia Perła Jury
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zakwalifikowaniu do finansowania. Plac zabaw
powstanie w 2010 roku.
Został złożony także wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa warunków życia
mieszkańców Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski poprzez modernizacje
sieci
wodociągowej wraz z przyłączami” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
W styczniu 2010 gmina otrzymała informacje o otrzymaniu dofinansowania na realizacje w/w
projektu. W dniu 23.02.2010 została podpisana umowa o dofinansowanie. Gmina otrzymała
3 181 613,00 zł dofinansowania. Całkowity koszt operacji to 5 175 425, 42 zł. Inwestycja
będzie realizowana w II etapach w latach 2011-2012 i obejmuje roboty rozbiórkowe
i odtworzeniowe, roboty ziemne i roboty montażowe związane z modernizacją ciągu
głównego oraz sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie będzie obejmowało wymianę
istniejącego wodociągu azbestowo-cementowego na rury PE. Całkowita długość wodociągu
wyniesie 10 302,05m. Projektowany wodociąg będzie usytuowany w ciągach dróg gminnych
i po terenach prywatnych (przyłącza i studzienki). Przejścia poprzeczne odcinka wodociągu
pod drogą wojewódzką (ul. Powiatowa) zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Chruszczobród ulica Mickiewicza,
Powiatowa, Boczna, 9-go Maja, Wesoła, 3-go Maja, Piastów, Witosa, Chopina, Szpakowa,
Orzeszkowej, Sobieskiego, Kościuszki, Broniewskiego, Tuwima, Norwida, Bema, Ziętka,
Wiejska, Polna, Królewska, Krzywa, Zielona, Krótka oraz miejscowość Chruszczobród
Piaski.
Nabór pracowników
Zostały rozstrzygnięte konkursy:
- na stanowisko Inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w tut. Urzędzie,
- na stanowisko Inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
Zarządzenia
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
- ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łazach oraz planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Łazy,
- powołania Rady Sportu,
- zmian planu wydatków Gminy Łazy na rok 2010,
- powołania komisji do dokonania inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej
znajdujących się w magazynie gminnym,
- umorzenia wierzytelności najemcy lokalu z tytułu czynszu mieszkalnego,
- opracowania planu ewakuacji (przyjęcia III stopnia) na wypadek zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny dla Gminy Łazy,
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-

nabycia na rzecz Gminy Łazy działki położonej Wysokiej,
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy.

Do punktu nr 17.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - w odpowiedzi na zapytania Radnej Marii Stempel
powiedział, iż sprawa remontu budynku biblioteki skończy się najprawdopodobniej
w sądzie, ponieważ wykonawca nie zakończył prac w wyznaczonym wcześniej terminie.
Z tego tez powodu Gmina straciła dotację z Ministerstwa Kultury na remont tego budynku.
W sprawie mieszkań socjalnych Burmistrz powiedział, że roboty prowadzone terminowo.
Burmistrz powiedział, że do tematu odwodnienia boiska na osiedlu Podlesie należy wrócić
wiosną.
Sprawę gruntów Pani Błaskiewicz – Supernak będzie analizowała i opiniowała Komisja
Promocji i Rozwoju. Natomiast w sprawie wykonania ogrodzenia dla Pani Dorczak Burmistrz
wyjaśnił, że jeśli Gmina zajmie się tylko zabezpieczaniem wszystkich skrzyżowań w Gminie
to zabraknie funduszy np. na łatanie dziur na drogach należących do Gminy. Odpowiedź w tej
sprawie jest negatywna.
Radnemu Henrykowi Mogiele w sprawie budowy placu zabaw w Kuźnicy Masłońskiej
Burmistrz Łaz odpowiedział, że Gmina planowała wykonać to zadanie w minionym roku.
Jednakże wówczas zabrakło woli mieszkańców, co spowodowało, że plac zabaw powstał
w Niegowonicach. Jeżeli w tym roku determinacja mieszkańców Kuźnicy Masońskiej będzie
większa to Gmina poszuka terenu na którym taki plac powstanie.
Radnemu Zenonowi Głąbowi Burmistrz Maciej Kaczyński odpowiedział, że prześle pisemą
odpowiedzi w sprawie spółki PROMAX oraz dotacji dla UKS „Byczki” i UKS „Jedynka”.
W sprawie naruszenia dobrego imienia radnego w Internecie Burmistrz zaproponował
zgłoszenie tego incydentu Policji.
W sprawie zaproszenia drużyn piłkarskich z gmin partnerskich na turniej do Rokita
Szlacheckiego Maciej Kaczyński powiedział, że w tegorocznym budżecie nie było
zaplanowanych wydatków na ten cel i brak jest funduszy. W sprawie kolektorów w Rokitnie
Szlacheckim Burmistrz zaznaczył, że środki finansowe na dopłaty związane z ochrona
środowiska są ograniczone. Obecnie priorytetem Gminy jest uporanie się z wnioskami
mieszkańców którzy wymieniają paleniska i korzystają z dopłat z tytułu zmniejszenia emisji
spalin.
Burmistrz Łaz jednoznacznie stwierdził również, że nigdy nie nakłaniał nikogo do zmiany
ubezpieczyciela np. budynków gminnych. Ubezpieczyciel ten od lat jest ten sam.
Na pytanie Radnego Władysława Nowaka, które dotyczyło siedzeń zakupionych przez OSiR
ze stadionu sportowego w Chorzowie Burmistrz odpowiedział, że inwestycja ta była warta
swojej ceny, a stołki znajdą z pewnością właściwe miejsce. Przypomniał, że całkowita kwota
zakupu wynosiła 1500 złotych za 1500 siedzeń. Uważa, że nie jest to duża kwota.
Radnej Marcie Grzesicy Pan Burmistrz odpowiedział, że to Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiada za decyzję w sprawie wstrzymania
scaleń w Chruszczobrodzie. Burmistrz zaproponował także wykorzystanie ewentualnych
wolnych środków z Programu Odnowy Wsi, które mogłyby zostać przeznaczone na budowę
boisk piłkarskich przy dwóch największych szkołach na terenie gminy, czyli w Zespole
Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie oraz ZS nr 2 w Niegowonicach.
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Do punktu nr 18.
Radny Władysław Nowak - złożył oświadczenie w imieniu Klubu Radnych „Łazy 2010”
o następującej treści (oświadczenie kierowane do Pana Burmistrza, który w tej chwili był
nieobecny na sesji ):
„W ostatnim czasie Pan Burmistrz Maciej Kaczyński przy okazji informacji ze swojej
działalności stosuje dziwny zwrot poprzedzający swoje wypowiedzi – cytuję: „nie wiem czy
ta wiadomość będzie dobra dla wszystkich”. Po tym wstępie na ostatnim posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej poinformował Radnych o pozyskaniu na remont sieci wodociągowej
w Chruszczobrodzie oraz wykup działki pod nowe ogródki w rejonie ulicy Ogrodowej
w Łazach.
Nie wiemy, bo Pan Burmistrz tego wyraźnie nie mówi, do kogo są adresowane te aluzje, ale
chcę oświadczyć w imieniu Radnych, członków Klubu Łazy 2010, że są to bardzo dobre
informacje zwłaszcza dla naszego klubu. Utwierdzają nas, bowiem w przekonaniu, że nasze
zabiegi jako opozycji w radzie mobilizują Pana Burmistrza oraz jego urzędników do wysiłku
za który otrzymują wysokie wynagrodzenie. Krótko mówiąc, Pan Burmistrz i jego urząd
wykonują to, do czego jest powołany. Podtrzymujemy, zatem naszą deklaracje, że będziemy
wspierać wszystkie pozytywne działania władzy wskazując na błędy i nieprawidłowości
piętnując działania nie zgodne z ideą samorządności”.
Poinformował również, że Klub „Łazy 2010” od miesiąca wydaję biuletyn informacyjny –
nazywa się to Łazy 2010. Jesteśmy też na blogu Gazety Wyborczej –adres:
www.lazy2010.blox.pl
Przewodniczący Rady zapytał, czy któryś z Sołtysów albo Przewodniczących Zarządów
Osiedli chciałby zabrać głos.
Chętnych do zabrania głosu nie było.
Wobec tego Przewodniczący zamknął punkt dot. wolnych wniosków i informacji.
Do punktu nr 20.
Przewodniczący Rady złożył informację o pracy między Sesjami i otrzymanej
korespondencji.
W/w materiały stanowią załącznik nr 19 do protokołu.
Do punktu nr 20.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek – stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku o godz.14.30 ogłosił zamknięcie XXXVI sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Maciej Kubiczek
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