Protokół Nr XX/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
28 listopada 2008 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 15 radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
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
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 12 radnych
oraz iż 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.
Ponadto Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy ktoś z radnych wnosi
uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 października 2008 r.
4.Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku rolnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Sołectwie Chruszczobród.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Sołectwie Grabowa.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Sołectwie Turza.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu na lata 2009 – 2010
na terenie Gminy Łazy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy ustalonej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu od 1 stycznia 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r.
17.Odpowiedzi na interpelacje.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zamknięcie sesji.

Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 października 2008r.
Protokół były wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed sesją
na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 10 października 2008 r.

Nr XIX/08 z sesji Rady
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Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację dotyczącą
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady, która stanowi załącznik do
protokołu.
Uwag i zapytań do przedłożonej informacji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrz Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę
przez aklamację.
Do punktu nr 5.
Jan Hoffman – Radny – zapytał:
- jakie są zamierzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie dróg w naszej Gminie ( plan
inwestycyjny na najbliższe lata ),
- jakie Pan Burmistrz podjął działania w sprawie usprawnienia komunikacji pasażerskiej
naszej Gminy, jak również w sprawie przywrócenia kursów linii 809, gdyż w projekcie
budżetu jest zabezpieczona kwota w dziale transport 450 tys.zł. Uważa, że jest to stanowczo
za mało. Był w ostatnim czasie na spotkaniu, gdzie na komunikację pasażerską przy budżecie
Gminy 30 mln.zł jest przeznaczone 2 mln.zł,
- Komisja Rozwoju i Promocji wizytowała dwa Ośrodki Zdrowia w Niegowonicach
i Chruszczobrodzie i radni stwierdzili, że firma która wykonywała odwodnienie jednej ściany
budynku w Niegowonicach zrobiła to źle, gdyż korytka i płytki chodnikowe, które tam były
położone zapadły się, woda leje się do piwnicy. Krata, która była uchylna przy oknach,
została zamurowana i w chwili obecnej nie ma możliwości posprzątać liści i śmieci, które tam
się zgromadziły. Należy wystąpić do firmy , która to wykonywała, aby zrobiła stosowne
poprawki.
Marta Grzesica – Radna – zapytała:
- czy Urząd może zorganizować spotkanie z projektantem i inspektorem drogi wojewódzkiej
w Chruszczobrodzie w celu wspólnych ustaleń zakresu robót,
- czy Urząd wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg o budowę chodnika w Chruszczobrodzie
Piaski i zabezpieczy środki w przyszłorocznym budżecie. Jest to sprawa pilna.
Mieszkańcy zrezygnowali z tzw. subwencji drogowej przez okres 3 lat, aby ten projekt
wykonać.
Zwróciła się również z prośbą do Radnych Rady Powiatu w sprawie poparcia tej sprawy,
- zapytała Pana Burmistrza kto ma wykonać zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną
( na początku Chruszczobrodu Piaski do ul. Leśnej, koło placu zabaw ) z uwagi na
bezpieczeństwo.
Poprosiła, żeby wykonać to zadanie na wiosnę,
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- ile i gdzie przez ostatnie dwa lata na terenie Miasta i Gminy Łazy zostało założonych
dodatkowych punktów świetlnych i za jaką kwotę.
Tadeusz Czop – Radny:
– zwracając się do Pana Burmistrza powiedział, że Gmina sprzedała grunty firmie
„STALOBREX”, jednak obecnie są dwie firmy i wyborcy pytają, czy doszło do sprzedaży
gruntów firmie „MITTAL” przez „STALOBREX” na jakich zasadach, czy przy udziale Pana
Burmistrza, czy ewentualnie przy udziale jakiegoś pracownika Urzędu,
- zapytał, ilu nauczycieli wychowania fizycznego w Gminie Łazy posiada uprawnienia
ratownictwa wodnego i ilu tych nauczycieli pełni takie funkcje na basenie w Łazach, czy są
jakieś oszczędności z tego tytułu i jakie to są kwoty. Radny przypomniał, że każdy
nauczyciele wychowania fizycznego w poprzedniej kadencji został zobowiązany do zdobycia
takich uprawnień z czego Gmina miała mieć oszczędności,
- ponadto Radny zapytał, od kiedy i w jakiej wysokości otrzymała podwyżkę płacy Pani
Sekretarz Ilona Pelon .
Radny prosi o odpowiedź na piśmie.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
Przewodniczący Rady - otworzył dyskusję w sprawie propozycji zmian do budżetu.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że opinia Komisji Budżetowej w tej sprawie jest
pozytywna. Komisja miała wątpliwości co do przekazania dla MOK w Łazach dotacji
w wysokości 48 tys.zł, jednak po wyjaśnieniach Dyrektora MOK- u Komisja zgodziła się na
przekazanie tej dotacji.
Zapytał Burmistrza jak w przyszłości widzi sprawę zamontowania manitoringu centrum Łaz
i terenu wokół pływalni.
Radny Tadeusz Czop zwracając się do Radnego Władysława Nowka – powiedział, że
w poprzednich dwóch kadencjach był bardzo aktywnym radnym, a obecnie zmalał jego zapał
do pracy jako samorządowca. Uważa, że musi o tym z radnym Nowakiem porozmawiać,
gdyż można sądzić iż się kogoś boi.
Powiedział, że do przedłożonego projektu uchwały nie ma uzasadnienie, co jest błędem
formalnym. Ponadto tydzień temu na posiedzeniu Komisji Dyrektor OSiR – u poinformował,
iż wpływy z tytułu korzystania z pływalni wynoszą 348.600 zł. a do końca roku jeszcze
wzrosną, a obecnie Pan Burmistrz podpisuje załącznik dot. zmian do budżetu, w którym
wyszczególnione są wpływy w wysokości 257.600 zł. W związku z tym zapytał, co się stało
że wpływy nagle zmalały. Co do tej sprawy ma wątpliwości. Następnie zakwestionował
sprawę przyznania przedszkolakom wejściówek na basen. Uważa, że wejściówki powinni
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przyznawać Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a nie Burmistrz jak tzw. „dobry wujek”, chociaż
Rada dopiero dzisiaj przyznaje kwotę 109 tys.zł. z przeznaczeniem na te wejściówki.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, „że nie będzie się ustosunkowywał do
tych wątpliwych uwag radnego Czopa , bo tak to jest jeżeli się rzeczywiście nie uczestniczy
w komisjach, w sesjach, przychodzi się i się widzi, że jest coś napisane i się słyszy, że gdzieś
dzwonią, ale nie wiadomo gdzie. To jest żenujące i nie będę tego komentował. Nie uważam
się za dobrego wujka. Pan jest hipokrytą do kwadratu. Najpierw Pan na jednej z komisji
krzyczy tutaj, że nie wszystkie dzieci są objęte nauką pływania, to kiedy Pan chce te dzieci
uczyć. Ja wiem, że politycznie byłoby, gdyby Pan to rozdawał te wejściówki, rozdawać nie
wiem strażakom , kołom gospodyń, bo to zawsze się pomnoży razy 4, czy razy 8. My mamy
uczyć dzieci od przedszkola. U nas na pływalni są zajęcia dla niemowlaków. W tych
dzieciach, które są dzisiaj w przedszkolach
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze inne uwagi.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Nr XX/171 /08 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.

Uchwałę

Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że komisja
szczegółowo przeanalizowała propozycje stawek podatku od nieruchomości. Radny Tadeusz
Czop zgłosił wniosek o obniżenie proponowanej stawki podatku od gruntów pozostałych z
0,16 zł. na 0,15 zł.jednak wniosek został odrzucony (1 głos za wnioskiem, 1 głos przeciwny,
3 głosy wstrzymujące się). Poinformował, że Komisja Budżetowa w/w projekt zaopiniowała
pozytywnie większością głosów- 4 głosy za, 1 przeciwny.
Radny Tadeusz Czop zgłosił wniosek aby dokonać zmian w projekcie uchwały:
Pkt. 1c 0,16 zł obniżyć na 0,15 zł
Pkt 2a 0,62 zł obniżyć na 0,60 zł.
Zaproponował, aby niedobory
Pani Sekretarz.
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Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Za wnioskiem głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, 12 radnych było
przeciwnych wnioskowi.
Rada Miejska w Łazach odrzuciła w/w wniosek większością głosów.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do
przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów za, 2 głosy przeciwne )
podjęła Uchwałę Nr XX/172 /08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
od środków transportowych. Powiedziała, że przedkładany projekt uchwały zakłada wzrost
stawek podatkowych dla pojazdów wymienionych w punktach 2, 4, 5 i 6 o 3% w stosunku do
roku 2008.
Zrezygnowano w przedkładanym projekcie z ustalania stawek wg podziałek innych niż
ustawowe:
- w pkt 1 nie różnicuje się pojazdów ze względu na rok produkcji oraz fakt posiadania lub nie
katalizatora spalin,
- w pkt 3 zrezygnowano ze zróżnicowania stawek ze względu na dopuszczalną masę
całkowitą zespołu oraz rok produkcji,
- w pkt 7 zrezygnowano z dodatkowego przedziału ilości miejsc w autobusie mniejszej niż 20.
Stawki dla tych pojazdów zostały pozostawione w wysokości roku 2008.
Propozycja taka związana jest z uznaniem wprowadzenia niższych stawek wg podziałów
innych niż ustawowe za pomoc publiczną w ramach zasady de minimis.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że komisja
szczegółowo przeanalizowała propozycje stawek podatku od środków transportowych
Poinformował, że Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie większością głosów
( 4 głosy za, 1 przeciwny ).
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Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do
przedłożonego projektu uchwały.
Innych uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w
Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 głosy przeciwne )
podjęła Uchwałę Nr XX/173/08 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków
transportowych.

Do punktu nr 9.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zwolnień od
podatku rolnego. Powiedziała, że przedkładany projekt uchwały proponuje, na zasadach
analogicznych jak to jest w przypadku podatku od nieruchomości, zwolnić grunty
opodatkowane podatkiem rolnym od podatku rolnego. Zwolnienie dotyczy gruntów będących
w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych jednostek kultury oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że Komisja
Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie - 5 głosów za.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za )
Nr XX/174/08 w sprawie: zwolnień od podatku rolnego.

podjęła

Uchwałę
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Do punktu nr 10.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie: trybu
i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej. Powiedziała, że Art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym
zwalnia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku
do tych samych gruntów. Jednocześnie art. 12 ust 9 upoważnia radę gminy do określenia w
drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia. Dotychczas kwestię tę regulowała
Uchwał Nr XXV/166/93 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 października 1993 roku.
Ponieważ uchwała ta wydaje się nie przystawać do aktualnych warunków proponuje się
uchylić jej treść i podjąć uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej
o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że Komisja
Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie - 5 głosów za.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w
Łazach
jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XX/175/08 w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Do punktów nr 11,12,13.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekty uchwał dot. nadania nazw ulicom
w Sołectwach: Chruszczonbród, Grabowa, Turza. Powiedział, że przychylając się do
wniosków Rad Sołeckich w/w Sołectw przedkłada się Radzie Miejskiej w Łazach
projekty uchwał.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała,
że Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
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Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do
przedłożonych projektów uchwał.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
1)
Rada Miejska w
Łazach
jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XX/176/08 w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
w Sołectwie Chruszczobród.
2)
Rada Miejska w
Łazach
jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XX/177/08 w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
w Sołectwie Grabowa.
3)
Rada Miejska w
Łazach
jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XX/178/08 w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy
w Sołectwie Turza.
Do punktu nr 14.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała,
że Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Radny Władysław Nowak – uznał za nieprawidłowość przeznaczania środków finansowych
na zadanie, których stan prawny nie jest uregulowany. Kilka miesięcy temu przeznaczono
środki finansowe na ul.Kościuszki w Wysokiej, a dopiero dzisiaj reguluje się jej stan prawny.
Uważa, że jest to błąd. Nie należy przeznaczać żadnych środków na zadanie, które nie są
nasze.

9

Innych uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 12 głosów za, 2 wstrzymujące )
podjęła Uchwałę Nr XX/179/08 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Do punktu nr 15.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych
eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu na lata 2009 – 2010 na terenie Gminy Łazy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała,
że Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w
Łazach
jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła
Uchwałę
Nr XX/180/08 w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
eksploatowanych przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu na lata 2009 – 2010
na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 16.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009.
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Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o przedstawienie opinii Komisji w w/w sprawie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała,
że Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi
do przedłożonego projektu uchwały.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że podwyżki ceny wody są znaczne. Jeżeli Rada nie
podejmie uchwały w tej sprawie to i tak za 3 miesiące stawki te będą obowiązywały z mocy
prawa. W związku z tym uważa, że uchwały tej Rada nie powinna podejmować.
Innych uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych ( 1 radny nieobecny, 1 radny nie brał udziału
w głosowaniu )
Rada Miejska w
Łazach większością głosów ( 4 głosy za, 4 głosy przeciwnie
oraz 5 radnych wstrzymujących się od głosowania ) radnych nie podjęła uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy ustalonej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu od 1 stycznia 2009 r.
do 31 grudnia 2009.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 17.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
dzisiejszej sesji. Powiedział, że Radny Tadeusz Czop odpowiedzi na dzisiejsze interpelacje
otrzyma na piśmie.
Do punktu nr 18.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
– powiedziała, że z chwilą otwarcia basenu ul. Kościuszki w Łazach stała się ulicą
nieprzejezdną . Wzdłuż ul.Kościuszki i koło „Klaudiusza” stoją samochody co stwarza
niebezpieczeństwo. Prosi o lepsze oznakowanie i informację, że posiadamy parkingi.
- powiedziała, że w przewiązce łączącej szkołę z basenem jest ciągle woda , jest tam bardzo
zimno. Poprosiła , aby rozwiązać ten problem ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
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Marian Paciej – Sołtys Sołectwa Wysoka – poprosił o wykonanie oznakowań dot.
ograniczenia ładowności samochodów ciężarowych na nowo wybudowanych drogach Polnej
i Leśnej w Wysokiej.
Stanisław Paliga – Sołtys Sołectwa Chruszczobród Piaski - zwrócił uwagę na niewłaściwe
odśnieżanie i posypywania dróg powiatowych na terenie sołectwa.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki:
- zawnioskował o wykonanie tablic z nazwami nowych ulic: Centuria i Pustynna,
- ponowił prośbę o zrealizowanie wniosku dot. oświetlenia ulicznego w Hutkach Kankach.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – zgłosił, że:
- w Niegowonicach na skrzyżowaniu zostały zniszczone znaki , jeden z nazwą ulicy a drugi
drogowy,
- wokół szkoły dzieje się wiele niedobrego, teren jest zaśmiecany, wybijane są szyby
w szkole, ściany malowane graffiti, a ostatnio wandale weszli na dach szkoły i zerwali
piorunochron. W związku z powyższym prosi aby Komisja Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska zajęła się tą sprawą i przemyślała powołanie Komitetu Straży
Obywatelskiej w celu dopilnowania porządku publicznego.
Edward Zadworny – Radny:
– ponowił prośbę o założenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Marii Konopnickiej
w kierunku Wysokiej ( 4 lampy ),
- zapytał, jak przedstawiają się rozmowy z PKP w sprawie założenia lampy pod wiaduktem
w Wiesiółce,
- Sołtys zaproponował, aby zamontować na sali posiedzeń elektroniczne urządzenie
rejestrujące głosowanie radnych.
Do punktu nr 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.30 ogłosił zamknięcie XX sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziły Małgorzata Jurkin i Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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