Protokół Nr XII/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
25 lutego 2008 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy 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
Radca Prawny tut. Urzędu - Dagmara Kokowska - Smok
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG Łazy
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
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 15 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 propozycją zmian.

odczytała

porządek obrad wraz z

Radny Tadeusz Czop – powiedział, że zgłasza wniosek formalny, aby punkt 19 - „Podjecie
uchwały w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28
grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz został zdjęty
z porządku obrad, ponieważ wnioskodawcy nie dali uzasadnienia na piśmie, jest to wymóg
formalny w związku z tym uważam, że mój wniosek jest uzasadniony. Muszę wiedzieć z

jakich powodów będziemy podnosić wynagrodzenie, ile, jakie składniki, ja muszę wiedzieć
za co się należy wynagrodzenie. Ja nie widzę takich powodów.
Przewodniczący Rady – powiedział, że ta uchwała była wyjaśniana na Komisach, nie ma
takiego wymogu formalnego, może być uzasadnienie także ustne zgodnie z Regulaminem
Rady Miejskiej.
Radny Tadeusz Czop – odpowiedział, że on nie słyszał .
Przewodniczący Rady Czopa.

poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Tadeusza

W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów przeciwnych, 1 głos za, głosów
wstrzymujących nie stwierdzono) nie przyjęła wniosku radnego Tadeusza Czopa , aby
punkt 19 – „Podjecie uchwały w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/23/06 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia dla Burmistrza Łaz wycofać z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad w przedstawionej
formie radnym.
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi inne uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów za, 1 przeciwny ) przyjęła
porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25.02. 2008 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 grudnia 2007 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 stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się
w budynkach komunalnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Łazy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
na rzecz Gminy Łazy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
na rzecz Gminy Łazy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienie do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla
rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta I Gminy Łazy dla rurociągu
tlenu do Huty CMC Zawiercie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr X/103/07 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie „Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli” w roku 2008.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły
Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2008”,
16.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Łazy”.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentu o nazwie „Aktualizacja Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Łazy”.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu
Zawierciańskiego” oraz zapewnienia środków finansowych na realizację projektu.
19.Podjecie uchwały w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Łazach z
dnia 28 grudnia 2006 w. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza
Łaz.
20.Przyjęcie informacji z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.
21.Podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2008 rok.
22.Podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łazach na 2008 rok.
23.Podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach
na 2008 rok.
24.Odpowiedzi na interpelacje.
25.Zapytania i wolne wnioski.
26.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 27 grudnia 2007 roku.
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół Nr XI/07 z sesji Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27.12.2007r. przez aklamację.
Rada Miejska w Łazach rozpoczęła obrady w pełnym składzie.

Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz
sesjami Rady.

- przedstawił informację dotyczącą prac między

W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja złożona przez Burmistrza Łaz została
przyjęta przez Radę.
Do punktu nr 5.
Radny Henryk Mogieła:
- powiedział, że już wiadomo iż w obiektach po jednostce wojskowej w Gminie Poręba,
która jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Ciągowicami będzie więzienie. Proponuje, aby
prowadzić rozmowy z Gminą Poręba i ze Starostwem w celu pozyskania środków z
przeznaczeniem na drogę transportu rolnego Turza –Ciągowice,
- w sprawie wywozu śmieci zapytał, czy jest możliwość zmniejszenia częstotliwości wywozu
śmieci w uzasadnionych przypadkach, np. od osób starszych. Zwrócił również uwagę na fakt
iż Zakład Usług Komunalnych nie chce wywozić popiołu składowanego w pojemnikach, a
czyni to jedynie za dodatkową odpłatnością. Prosi o zajęcie się tą sprawą,
- zapytał, na jakim etapie jest sprawa uregulowania stanów własności sklepów GS.
Radna Maria Stempel – odczytała prośbę mieszkańców Łaz z osiedla Podlesie
o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach znajdującym się w bloku przy
ul.Jesionowej 8.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Bogłowski – powiedział, że w imieniu mieszkańców
Osiedla Spalenisko zwracam się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających prędkość na
ulicy Brzozowej w Łazach. W ostatnim czasie ruch na tej ulicy jest wzmożony przez
samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i quady, które rozwijają bardzo dużą prędkość.
Mieszkańcy są przerażeni obecną sytuacją oraz zdarzeniami, jakie miały miejsce na tej ulicy,
jak uszkodzenie ogrodzeń lub przypadków możliwości potrącenia uczestników pieszych.
Ulica ta jest ulicą osiedlową, przy której znajduje się przystanek dla autobusu szkolnego, jest
ulicą, z której korzysta dużo pieszych oraz rowerzystów. Prośbę tą poparli Radni Miejscy,
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska, a przede
wszystkim mieszkańcy osiedla, ponad 70 podpisami.
Z tą sprawą prosi, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu, jeżeli nie
założone zostaną progi zwalniające, zapytał czy wezmą na siebie odpowiedzialność za skutki
niebezpieczeństwa?,
- zgłosił konieczność remontu drogi w Łazach , przy ul. Stara Cementowni 12 a,
- poprosił o zajęcie się sprawą odpływu z szamb w Łazach przy ul. Stara Cementownia 12a.

Radna Marta Grzesia – w sprawie drogi transportu rolnego w Chruszczobrodzie, która
biegnie od drogi marszałkowskiej do ul.Bema i Polnej zapytała, czy byłaby możliwość
powołania Komisji, która by przeprowadziła wizję w terenie - należy tą drogę poprawić,
- zaproponowała wspólne spotkanie z GS ”Samopomoc Chłopska” w Łazach w sprawie
poprawy elewacji frontowej ściany budynku, w którym znajduje się sklep GS w
Chruszczobrodzie,
z uwagi na estetykę przy zbliżających się uroczystościach w
miejscowości.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że w imieniu mieszkańców Wysokiej i Niegowonic
pyta Pana Burmistrza, kiedy zostaną zabezpieczone niebezpieczne urwiska dawnych
kamieniołomów w Niegowonicach i Wysokiej, jednocześnie kiedy zostaną
tam
zlikwidowane wysypiska śmieci, np.: koło posesji Sołtysa Wysokiej Pana Mariana Macieja
wozili , wożą i jak długo będą tam jeszcze wozić śmieci i co dalej.
Ponieważ „Pan jest uczulony na dołki, bo chciałem Panu przypomnieć w poprzedniej
kadencji, gdy Pan był radnym, wraz ze śp. Radnym Piekajem, Pan zwołał nadzwyczajną
sesję, że firma „JANSBUD” wykopała dołek , dosłownie. Pan to kamerował, przywiózł
prywatny telewizor na tą salę i pokazywał Pan jak ten dołek jest niebezpieczny dla dzieci.
Teraz pytam Pana, czy te niesamowite urwiska w Niegowonicach i w Wysokiej to Pana teraz
nie interesują?. Pan zapyta mnie teraz, dlaczego ja tego nie zrobiłem?. Więc odpowiadam, że
daję Panu te dwa dołki żeby miał Pan co robić.
Następnie powiedział, że jeszcze jest kamionka w Łazach, ona została zaprojektowana przez
studentów Politechniki Gliwickiej, jest projekt, więc pytam kiedy i co zostanie z tego projektu
wykonane?”.
Bardzo prosi o odpowiedź na piśmie.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że słyszał, że na tą sesję miała być przygotowana
uchwała w sprawie przyznawania stypendiów dla tych najzdolniejszych uczniów pod
względem nauki, sportu, kultury itp. Zapytał co z tą sprawą.
Następnie zwracając się do „ Prezydium Rady”, ponieważ czytał w prasie, że w niektórych
miejscowościach w kraju to od ponad roku mieszkańcy mogą zgłaszać projekty uchwał.
Niestety u nas to wszystko gdzieś poginęło i nie wie czy działa ta Komisja Statutowa i co
dalej ze statutem.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odpowiedział radnemu, że interpelacje,
zapytania radnych są kierowane do Burmistrza a nie do „Prezydium Rady”.
Radnemu wyjaśnił, że na kolejnej sesji będzie powołana doraźna Komisja Statutowa. Zespół
przez kilka miesięcy dopracował pewne zmiany do Statutu Gminy a także udogodnienia,
gdzie np. mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty uchwał i jeżeli Komisja doraźna będzie
prężnie działać to w kwietniu zmiany do Statutu Gminy Łazy zostaną przedłożone radnym do
zatwierdzenia.
Do punktu nr 6.
1. Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że w przedkładanym
projekcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008 proponuje
się w Uchwale Nr XI/105/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2008:

1). dokonać zmian planu dochodów budżetowych na rok 2008 określonych
w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008.

Dzia
ł

Rozdział/§

600
60016
6298
630
63003
6298
63095
6298
750
75023
6208
900
90095
6208
921
92109
2440
Razem
Ogółem

Treść

Transport zbiorowy i łączność
Drogi publiczne gminne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin pozyskane z innych źródeł
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacja rozwojowa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Dotacja rozwojowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

Zwiększenia

Zmniejszenia

50.325
50.325
50.325
83.430
44.055
39.375
39.375
295.000
295.000
295.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
13.200
13.200
13.200
441.955

1.800.000
1.358.045

2). dokonać zmian planu wydatków budżetowych na rok 2008 określonych
w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008.
Dział
Rozdz.

630
63095
700
70004
750
75023
801
80104
853
85395
900
90095
921
92109
Razem

Treść

Turystyka
Pozostałe zadania
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby

Zmiany
planu wydatków
ogółem

W tym
Wynagrodzenia i
ich pochodne

Dotacje

Obsługa dłu

39.650
39.650
42.735
42.735
295.000
295.000
5.700
5.700
45.670

5.700
5.700

45.670
-1.800.000
-1.800.000
13.200

13.200

13.200

13.200

-1.358.045

18.900

3). dokonać zmian planu wieloletnich programów inwestycyjnych na rok 2008
określonych w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały;

Nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wieloletnie programy inwestycyjne
Nazwa zadania
i źródła finansowania
(okres realizacji)

L.p.

Nakłady
ogółem
w zł.

Nakłady
ponie
sione
do 2007 r.

Budowa krytej pływalni w Łazach
(1996-2007)
Środki własne

(rok budżetowy + 2 kolejne lata)
2008

13.194.138

12.014.138

6.365.733

6.365.733

2.500.000

2.400.000

100.000

Ogółem część sportowa

8.865.733

8.765.733

100.000

Część

PFRON
rehabilitacyjn Środki własne
a
Ogółem część rehabilitacyjna
Środki własne

2.603.000

2.603.793

54.224

54.224

2.657.224

2.657.224

Część ogólna

1.671.181

591.181

1.080.000

Ogółem część ogólna

1.671.181

591.181

1.080.000

Część sportowa
1.

Nakłady w 3 kolejnych latach

Ministerstwo Sportu

1.180.000

2009

2010

2.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta
Łazy wraz z I etapem sieci
kanalizacyjnej
2003-2010
Środki własne
(pożyczka WFOŚ)
Dotacje ze środków
pomocowych
/RPO - Środowisko/
Adaptacja budynku po byłej noclegowni
PKP na potrzeby mieszkań socjalnych

3.

4.

Środki własne
Dofinansowanie
30%
Budowa i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Teleinformatycznego
wspierającego procesy administracyjne
oraz rozwój Elektronicznych Usług
Publicznych w Gminie Łazy
2008 - 2009
Środki własne

5.

Dotacje ze środków
pomocowych RPO
„Sieć tras rowerowych dla centralnej
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
w Łazach” - 2008-2009
Środki własne

13.952.900

271.493

220.000

8.000.000

5.461.407

2.092.935

271.493

20.000

1.200.000

601.442

11.859.965

200.000

6.800.000

4.859.965

1.200.000

471.306

385.836

342.858

840.000

342.735

257.265

240.000

360.000

128.571

128.571

102.858

700.000

370.000

330.000

105.000

75.000

30.000

595.000

295.000

300.000

723.400

46.360

677.040

109.000

6.985

102.015

Dotacje ze środków
pomocowych RPO

614.400

39.375

575.025

4). dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku
2008 określonych w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU 2008.
Dział

Rozdział

630
63095
700
70004

750
75095

853
85395

900
90095
RAZEM
Ogółem

Treść /Zadanie
Turystyka
Pozostała działalność
Sieć tras rowerowych dla centralnej części
Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Łazach
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
2/. Adaptacja budynku byłej noclegowni na
mieszkania socjalne dla najbardziej
potrzebujących
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Budowa i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Teleinformatycznego
wspierającego procesy administracyjne oraz
rozwój Elektronicznych Usług Publicznych
w Gminie Łazy
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność
Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Budowa oczyszczalni ściekowej dla Miasta
Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej

Zwiększenia Zmniejszeni
a
39.650
39.650
39.650
42.735
42.735
42.735
295.000
295.000
295.000

45.670
45.670
45.670
1.800.000
1.800.000
1.800.000
423.055

2. Po wprowadzonych zmianach:
1). plan dochodów budżetowych na rok 2008 wyniesie 28.297.162 zł,
2). plan wydatków budżetowych na rok 2008 wyniesie 28.436.054 zł.

1.800.000
1.376.945

Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Rewizyjnej i Budżetowej w sprawie
zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 rok.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że członkowie
Komisji zaopiniowali omawiane zmiany pozytywnie ( 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący ).
Władysław Nowak - Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że Komisja
Budżetowa szeroko omawiała ten problem. W trakcie dyskusji radni podzielali zdanie
Burmistrza, gdyż trudno się nie zgodzić, bo ta część zmian, która dotyczy refundacji środków,
które otrzymaliśmy z zewnątrz i po rozliczeniu ich uznaliśmy za zasadne. Radni podnosili
sprawę tego poważnego zmniejszenia o 1.800.000.00 zł środków na budowę oczyszczalni, co
spowoduje odłożenie tej tak bardzo ważnej inwestycji w naszej Gminy o kolejny rok.
Otrzymaliśmy informację od Pana Burmistrza, że wydział tut. Urzędu przygotowuje się do
konkursu w celu pozyskania środków na ten cel.
Radny przypomniał, że ponad rok temu Rada zrezygnowała z przyznanych środków w
znaczącej kwocie bo ponad 3,5 mln. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
wówczas kiedy rezygnowali z tych pieniędzy mieliśmy nadzieję, że ten temat wcześniej
zostanie załatwiony, że pozyskamy z innego źródła środki a na dołożenie środków gminnych
będzie nas stać. Uwzględniając wszystkie uwagi Komisja Budżetowa propozycję zmian do
budżetu Gminy na 2008 rok zaopiniowała pozytywnie ( 4 za ). Dodał, że radny Tadeusz Czop
wstrzymał się od głosowania ).
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że to nie jest tak , że Komisja Budżetowa wyraziła
zgodę , bo taką decyzję jednostronną podjął obecny Burmistrz Kaczyński będąc jeszcze
Komisarzem. Nie było żadnej zgodny radnych w tym temacie i środki te były przyznane nie z
FOŚ a z tzw. Funduszu Węglowego i tak jak zna życie to za tej kadencji nie uda się
wybudować oczyszczalni ścieków i w Urzędzie Marszałkowskim jesteśmy zanotowani jako
jedyna Gmina w województwie śląskim, która zrezygnowała z kwoty 3,5 mln.zł. Dodał, że
przy zatwierdzaniu budżetu na 2008 rok było pytanie, dlaczego nie została kwota dotacji
celowej na basen w wysokości 3 mln.zł wprowadzona do budżetu. Do tej pory są nie
wprowadzone. Jeżeli Pan Burmistrz nie wprowadza 3 mln. zł na basen a jednocześnie rozlicza
te 3 mln.zł. to zgłasza wniosek formalny, żeby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem.
Ma podejrzenie, że Pan Burmistrz będzie musiał zwrócić te 3 mln.zł z odsetkami.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, „że Przewodniczący Komisji Budżetowej
źle zrozumiał, gdyby radni uważnie słuchali jego informacji z prac za okres między sesjami to
wiedzieli by, że to nie jest odłożenie na rok czasu budowy oczyszczalni ścieków. Wszystkie
materiały do wniosku są przygotowane. Wniosek zostanie złożony do 3 marca br. a następnie
starać się o pozyskanie tych pieniędzy. Wycofaliśmy te pieniądze ponieważ cała procedura
konkursowa polega na tym, że my jako Gmina nie będziemy w stanie tych 2 mln.zł.
wydatkować w ciągu 1 miesiąca i stąd ta zmiana. Odnosząc się do wypowiedzi radnego
Czopa powiedział, że Pan Czop w dalszym ciągu to powtarzam , że Pan prawie nic się nie
nauczył będąc Burmistrzem. Nigdzie nie jesteśmy odnotowani. Jeżeli otrzymaliśmy z
Funduszu Węglowego 3.400.000 zł. w sytuacji, gdy Pan Burmistrz podjął uchwałę z
poprzednią radą na budowę pływalni i nie zabezpieczył pieniędzy to ta uchwała została przez
Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona, więc nas nie było stać nawet na to aby zapłacić
VAT od tych pieniędzy i on unieważnił przetarg, uchwała mu nie była potrzebna bo była zbyt
wysoka kwota przetargu. Pieniądze te, o których Pan radny Czop mówił to było zaledwie
30 % całości budowy oczyszczalni. Dodał, że nie sztuką jest pozyskać pieniądze ale sztuką
jest rozliczyć projekt tak, aby nie zwracać pieniędzy.

Pan Panie radny nie ma Pan w ogóle pojęcia o czym Pan mówi. Przypomni dalej, że na
wiosnę kiedy starali się o kredyt na dokończenie pływalni otrzymali negatywną opinię o
możliwości jego spłaty Regionalnej Izby Obrachunkowej, byliśmy finansowym dnem. Już
więcej nie będzie się tłumaczył, bo Pan Czop ma bardzo krótką pamięć , bardzo Panie radny
ma Pan bardzo krótką pamięć. Jeżeli Pan będzie ciągle o tym mówił, to ja będę Panu ciągle
przypominał o tych okolicznościach. Jeżeli chodzi o nasze notowania w Urzędzie
Marszałkowskim to zapewniam Pana, że są one bardzo pozytywne. Wizerunek się zmienił
rzeczywiście
o 180 stopni, każdy mnie traktuje poważnie, nie muszę jeździć z
reklamówkami. Z każdym rozmawiam bardzo merytorycznie a dowodem na to jest chociażby
pozyskanie, też cud się zdarzył 3 mln. zł na pływalnię. Niech się Pan nie obawia, nie
będziemy ich zwracać bo są te środki po rozliczane”.
Zwrócił się do Rady o podjęcie tej uchwały.
Radny Tadeusz Czop – zwracając się do Burmistrza powiedział „Panie Burmistrzu, gdyby
Pan przeczytał ustawę o samorządzie gminnym to by Pan do radnego w taki bezczelny sposób
się nie zwracał. Pan jest tutaj od tego żeby słuchać uwagi radnych. Pan nie ma prawa, do
radnego, czy do Sołtysa , czy do kogokolwiek na tej sali zwracać uwagi, bo Pan jest od tego
żeby słuchać uwag. Pan ma z pokorą słuchać, z pokorą. A nie zwracać uwagi sołtysowi, czy
radnemu że robi źle. Pan jest od innych rzeczy, Pan ma wykonywać to co Rada ustali. Niech
Pan to sobie przyjmie do wiadomości. Nie Pan rządzi, rada rządzi a Pan ma wykonywać.
I proszę nie mówić, że będzie mnie Pan pouczał. Jak Pan nie jest w stanie udostępnić
materiałów na piśmie, które dał Pan Andrzej Lech w sprawie oczyszczalni ścieków radnym,
sołtysom to ja to zrobię. I z tego będzie wynikało, czy Pan ma rację czy nie”.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 głos przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XII/117/08 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 r.
Do punktu nr 7.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – powiedziała, że Uchwałą Rady
Miejskiej w Łazach dnia 28 grudnia 2004 roku ustalone zostały stawki czynszu w lokalach
użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych. Proponujemy podwyższenie
niektórych stawek czynszu, głównie w zakresie stawek za lokale handlowe. Spowodowane to
jest ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych na utrzymanie porządku wokół
budynków, gdzie znajdują się te lokale. Ponadto stawka za lokale handlowe utrzymuje się na

poziomie 9 zł/m2 od stycznia 2002 roku. Dodała, że podwyżka spowoduje nieznaczny wzrost
dochodów gminy.
Następnie powiedziała, że w projekcie uchwały proponuje się ustalić minimalne stawki
czynszu w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych:
lokale handlowe
12,00 zł/m2
lokale usługowe
4,50 zł/m2
lokale, w których świadczone są usługi dla ludności w zakresie zdrowia
2,50 zł/m2
lokale w których świadczone są usługi w zakresie oświaty,
usług zanikających i innych
2,00 zł/m2
5) garaże, pomieszczenia warsztatowe, pomieszczenia magazynowe
1,50zł/m2
1)
2)
3)
4)

Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że członkowie
Komisji zaopiniowali pozytywnie.
Władysław Nowak - Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował , że członkowie
Komisji projekt uchwały w omawianej sprawie zaopiniowali pozytywnie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji również zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XII/118/08
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się
w budynkach komunalnych.
Do punktu nr 8.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Komunalnego – powiedziała, że pismem
NP/II/0911/95/1/08 z dnia 31.01.2008 r Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu
postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/109/07 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i
opróżniania zbiorników bezodpływowych. Organ nadzoru podkreśla, że Rada Gminy
podejmując uchwałę, powinna zróżnicować wysokość stawek opłat ze względu na
prowadzoną w Gminie selekcję odpadów.

Zgodnie z art.6 ust 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Rada Gminy
określając stawki opłat za wywóz nieczystości stałych, winna określić niższe stawki jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Tymczasem zapisem § 1
uchwały Nr XI/109/07 wprowadzono jednakowe stawki opłat dla wszystkich właścicieli
nieruchomości, różnicując ich wysokość ze względu na pojemność pojemnika, a nie
uwzględniając wymogu, o którym mowa w art.6 ust.4 ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach. Wobec powyższego w § 2 wprowadza się stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, z których odpady stałe odbierane są w sposób selektywny.
Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Budżetowej oraz Rozwoju i Promocji w
sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Łazy.
Władysław Nowak - Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował , że członkowie
Komisji projekt uchwały w omawianej sprawie zaopiniowali pozytywnie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji również zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – zapytał, czy są chętni do dyskusji.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/119/08 w
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na
terenie gminy Łazy.
Do punktu nr 9.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że Pani Janina Jeziorowska, Alina Łydek, Renata Swoboda współwłaścicielki
niezabudowanych działek o nr ew: 694, 960, 1122, 2439, 2575 o łącznej powierzchni 0.3020
ha, położonych w Grabowej wystąpiły z wnioskiem do tut. Urzędu o przekazanie na rzecz
Gminy Łazy prawa własności w/w gruntów w zamian za zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości w trybie art.66 Ordynacji podatkowej.
Zaległości te na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 467,40 zł i odsetki 329,00 zł.
Wartość przejmowanego niezabudowanego gruntu została określona w operacie
szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 10.12.2007 r. i wynosi
1.490,00 zł.

Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że członkowie
Komisji zaopiniowali pozytywnie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji również zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/120/08 w
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łazy.
Do punktu nr 10.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że Pani Helena Mikiciuk właścicielka niezabudowanych działek o nr ew: 29,
2350, 2267 o łącznej powierzchni 1 ha, położonych w Rokitnie Szlacheckim wystąpiła z
wnioskiem do tut. Urzędu o przekazanie na rzecz Gminy Łazy prawa własności w/w gruntów
w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w trybie art.66 Ordynacji
podatkowej.
Zaległości te na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 519.00 zł i odsetki 340,00 zł.
Wartość przejmowanego niezabudowanego gruntu została określona w operacie
szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 10.12.2007 r. i wynosi
16.000,00 zł.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że członkowie
Komisji zaopiniowali pozytywnie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji również zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.

Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/121/08 w
wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Łazy.
Do punktu nr 11 i 12
Lidia Ślęzak - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – powiedziała, że na ręce Pana
Burmistrza wpłynęła prośba o zmianę dwóch uchwał podjętych przez Radę wcześniej dot.
zmiany studium uwarunkowań i zmiany planu miejscowego dla projektowanego rurociągu
tlenu do Huty CMC Zawiercie. W tej chwili sama uchwała dot. korekty przebiegu trasy , dot.
tylko obrębu Mitręga. Odsuwa planowany tlenociąg od terenów mieszkaniowych w obszar
leśny, który jest własnością Nadleśnictwa. Inwestor uzyskał zgodę Nadleśnictwa .
Następnie poprosiła o podjęcie tych dwóch uchwał. Pierwszą w sprawie: przystąpienie do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie, drugą w sprawie
przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta I Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawierciu.
Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Rozwoju i Promocji w sprawie
przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Chętnych do dyskusji Przewodniczący nie stwierdził wobec czego poprosił o wyświetlenie
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/122/08 w
przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty
CMC Zawiercie.

Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Rozwoju i Promocji w sprawie
w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta I Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawierciu.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji - powiedziała, że
członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Chętnych do dyskusji nie było, wobec czego projekt uchwały został wyświetlony.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/123/08 w
w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta I Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawierciu.
Do punktu nr 13.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że zmiana treści
załącznika do Uchwały Nr X/102/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007r. w
sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli” w roku 2008 spowodowana jest uwagami zawartymi w
zawiadomieniu z dnia 03 stycznia 2008r. o wszczęciu postępowania nadzorczego przez
Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności zmiany zapisów w dwu
rozdziałach:
1) w Rozdziale II:
• ustępu 1 w §3 dotyczący warunków, w jakich przysługuje dodatek za wysługę lat;
2) w Rozdziale VIII:
• ustępów 1 i 4 w §19 dotyczących sposobu naliczania funduszu nagród dla nauczycieli;
• ustępów 1 i 2 w §20 odnoszących się do kryteriów przyznawania Nagrody Burmistrza;
• §21 i § 22 określających szczegółowy tryb i terminy zgłaszania kandydatów do
Nagrody Dyrektora czy Nagrody Burmistrza.
Treść wprowadzanych niniejszą uchwałą zmian została uzgodniona ze związkami
zawodowymi.

Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – powiedziała, że członkowie Komisji pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali w/
w projekt uchwały.
Chętnych do dyskusji nie było, wobec czego projekt uchwały został wyświetlony.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/124/08
w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr X/103/07 Rady Miejskiej w Łazach z
dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Łazy
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli” w roku 2008.
Do punktu nr 14.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że
Szkoła
Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim jest jedną z trzech najmniejszych szkół podstawowych
w Gminie Łazy – obecnie w szkole uczy się 44 uczniów w 4 oddziałach (średnio 11 dzieci na
oddział) i 10 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Koszty utrzymania szkoły są
znaczne, bo w 2007r. to kwota 523 343 zł, z czego 460 863 zł to koszt wyłącznie utrzymania
szkoły podstawowej bez kosztów oddziału przedszkolnego. Tym czasem subwencja
oświatowa w wysokości 236 472 zł pokrywa jedynie połowę tych kosztów (51%). Dla
porównania koszty utrzymania największej wiejskiej Szkoły Podstawowej w Niegowonicach,
w której uczy się 128 uczniów w 6 oddziałach (średnio 21,3 dzieci na oddział), to kwota 938
051 zł, a subwencja wynosi 645 813 zł, co stanowi ok. 69% ponoszonych wydatków.
Ponadto w związku z niską, utrzymującą się na obecnym poziomie, liczbą urodzeń dzieci w
sołectwach: Rokitno Szlacheckie i Hutki Kanki, stanowiących obwód szkolny dla tej
placówki, społeczność szkolna czuje się zagrożona widmem likwidacji szkoły. Dane
demograficzne oraz bliskość dużej szkoły z basenem i dobrym zapleczem sportowym w
Zespole Szkół nr 1 w Łazach potwierdzają słuszność tych obaw. Dlatego rodzice uczniów we
współpracy z Panią Dyrektor podjęli inicjatywę o założeniu stowarzyszenia pod nazwą „Mała
Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”, które od września 2008r. poprowadzi szkołę niepubliczną o
uprawnieniach szkoły publicznej.
W myśl obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty, aby Gmina mogła przekazać
prowadzenie szkoły publicznej innej osobie prawnej lub osobie fizycznej, musi najpierw

dokonać jej likwidacji zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Natomiast procedura likwidacji
zobowiązuje organ prowadzący do poinformowania rodziców uczniów oraz właściwego
kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed
terminem likwidacji. Aby więc likwidacja szkoły mogła się zakończyć do dnia 31.08.br.,
pierwsza uchwała o zamiarze likwidacji powinna być podjęta w miesiącu lutym i dopiero
wtedy można podjąć dalsze czynności.
Jednocześnie zobowiązani jesteśmy do przypisania dzieci z likwidowanej placówki do
obwodu innej publicznej szkoły tego samego typu, dlatego w niniejszej uchwale intencyjnej
zapisujemy, że dzieci przedszkolne włączone zostaną do obwodu Publicznego Przedszkola
nr 1 w Łazach, a uczniowie będą mogli realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Komisji Rozwoju i Promocji w sprawie podjęcia działań zmierzających do
likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim.
.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – powiedziała, że członkowie Komisji pozytywnie ( 4 głosy za, 1 wstrzymujący )
zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji -powiedziała, że Komisja
pozytywnie , jednogłośnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - powiedział, że opinia komisji
jest pozytywna.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że radny Kazimierz Wadas powinien przedstawić swoją
opinię w tej sprawie jako przedstawiciel Rokitna Szlacheckiego. Następnie powiedział, że
przez 3 kadencje kiedy był Burmistrzem nie było mowy o likwidacji szkół w Gminie Łazy,
jeżeli już to mówiło się o tym, że tam gdzie są małe szkoły to będą oddziały O-III.
Przypomniał Burmistrzowi, że kilka miesięcy temu Pan powiedział, że w Gminie Łazy nie
będzie żadnej likwidacji szkół. Dzisiaj jest 25 luty i jest inicjatywa likwidujemy szkołę.
Jest to kierunek, który zmierza do prywatyzacji szkoły i tam gdzie jest prywatyzacja to
powinno być referendum, tak to się w samorządach w Polsce odbywa. Uważa, że dobrą
okazją by było, żeby na temat prywatyzacji szkół, przychodni, również innych rzeczy
wypowiadała się lokalna społeczność Gminy i wtedy jest przyzwolenie. Jest to inicjatywa
Pani dyrektor i wiem, że jest wszystko w porządku, ale przez 12 lat nigdy nie było mowy
Aby likwidować szkoły. W związku z tym jest zaskoczony opinią Komisji Oświaty oraz
innych . Nie ma sprzeciwu, jednak dlatego chciał zapytać radnego Kazimierza Wadasa, czy
wszyscy mieszkańcy Rokitna Szlacheckiego są za , żeby nie było tak że tylko Czop jest
przeciwny a wszyscy są za, a w Rokitnie opinie mieszkańców są różne. Dziwi się również, że
dla Rokitna Szlacheckiego jest zgoda na prywatyzację , natomiast dla Grabowej nie ma.Jeżeli
jest dla Rokitna zgoda, dlaczego nie ma jej dla Grabowej.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady w woli przypomnienia powiedział, że radny
Kazimierz Wadas jest członkiem dwóch Komisji – Rozwoju i Promocji oraz Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w omawianej sprawie.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział „ przykro mi jest że ciągle muszę zabierać
głos po Panu Tadeuszu Czopie, prostować rzeczy tak oczywiste. Radni pozostali wszyscy
rozumieją o co chodzi. Nie będę Pana pouczał, przepraszam że Pan się czuje źle jeżeli
młodszy samorządowiec poucza, ale Pan naprawdę nie wie o czym Pan mówi”. Następnie
powiedział, że spotkał się z Panią Dyrektor i Rodzicami w Szkole w Rokitnie Szlacheckim.
Fakt , że Pan nie zlikwidował żadnej małej szkoły, ja też nie mam zamiaru tego robić. Ale te
małe szkoły wszystkie funkcjonują na granicy ubóstwa. Rodzice stwierdzili, bo widzą ile
pieniędzy wydajemy na oświatę, że za sprawą Pani Dyrektor, która kształci się w tym
kierunku i przygotowuje się od lat , jest osobom merytorycznie dobrze przygotowaną do tego,
że zakładając stowarzyszenie w którego skład wchodzą nauczyciele tej szkoły, rodzice z tej
miejscowości, czyli mieszkańcy, którzy o tą szkołę będą dbać i widzą szansę że ta szkoła
będzie funkcjonowała na dużo lepszych zasobach. Będą mogli zdobyć środki, żeby ją lepiej
wyposażyć, żeby rzeczywiście dzieci miały takie szanse jak dzieci w szkole miejskiej. Jest
mu bardzo przykro, że ta procedura o której mówiła Pani Kierownik wcześniej musi być w
taki sposób przeprowadzona. Niestety ustawodawca zapomniał o tym, żeby to prawo
dostosować, bo niestety musi być podjęta uchwała intencyjna o likwidacji szkoły. Nie ma
możliwości przekazania prowadzenia Stowarzyszeniu szkoły w innym trybie. Z jego strony
Pani Dyrektor i Rodzice mają zapewnienie, że gdyby się cokolwiek nie udało wracamy do
takiej formuły jaka obowiązuje dzisiaj.
Zwracając się do radnego Tadeusza Czopa powiedział „Pan takim mówieniem może narobić
wiele złego , bo jest to pewne nobum w naszej Gminie i nawet najlepszą informację można
sprzedać w sposób taki, że Pan zniechęci wszystkich do tego, pojawią się napięcia i to Pan
cały czas czyni. O Grabowej Pan też wspomniał, bo był Pan na zebraniu, nie wiem co Pan
tam robił, powiem szczerze. Mnie nie poinformowano, że jest takie spotkanie. W Grabowej
też rodzice chcieli, aby poprowadziła fundacja szkołę. Ale w bardzo szybkim tempie,
zapewniam Państwa , że nigdy nie padło żadne oświadczenie z mojej strony, że będzie ta
szkoła zlikwidowana choć jest o wiele mniejsza niż w Rokitnie Szlacheckim. Za czasów
rządów Pana Czopa w Grabowej powstało Miasteczko Ruchu Drogowego, powstało
Schronisko Młodzieżowe, Centrum Kultury Turystyki i Sportu , które miał przyjemność już
realizować. Za jego czasów powstała „Wioska Internetowa”.
Zapewnia, że jeżeli by
poinformował wszystkie fundacje, które zajmują się edukacją i pokazał im szkołę w
Grabowej to wszystkie by chciały ą szkołę prowadzić. Bo fundacja widzi na tej działalności
pieniądze.
Jeżeli chodzi o szkołę w Rokitnie Szlacheckim to wygląda to wszystko inaczej. Jeżeli będzie
to szansą dla małej szkoły to nie ukrywa, że możemy tymi doświadczeniami dzielić się z
innymi szkołami. Więc proszę ważyć słowa, uważa
Pan siebie za doświadczonego
samorządowa, więcej też pokory, więcej dyplomacji Panie Tadeuszu, bardzo proszę, bo
naprawdę uczestniczył Pan w pracach Komisji i tam Pan jakoś nie zabierał głosu. Nie ma tu
zamachu na oświatę Gminy. Od kiedy tu pracuje powstały dwa nowe oddziały przedszkola ,
oferta edukacyjna w gimnazjum się zwiększyła, jest profil językowy, informatycznoeuropejski, od soboty są otwarte praktycznie we wszystkich szkołach sale gimnastyczne.
Dla oświaty stara się robić tyle ile może”.
Następnie zaproponował, aby Pani Dyrektor Czernek powiedziała cokolwiek, jako osoba
która wyszła z tą inicjatywa.
Radny Kazimierz Wadas – temat tak zwanej likwidacji szkoły jest mu znany od bardzo
dawna i podziękował radnemu Tadeuszowi Czopowi, że się zainteresował tym tematem.
On również był przeciwny temu, ale w świetle tego, że zna temat od roku i rozmawiał
wielokrotnie z Panią Dyrektor Czernek. Stwierdził, że nie jest to likwidacja szkoły lecz musi
być taka procedura. Szkoła w Rokitnie będzie istniała . Szkoła będzie oddana w bardzo dobre

ręce i nie będzie zlikwidowana. Dlatego znając bardzo dobrze ten temat, który również był
dyskutowany na Komisjach Rady , jestem za proponowaną zmianą. Sądzę, że znajdą się
sponsorzy a Pani Dyrektor wie co robi i mam do niej zaufanie.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że Komisja Kultury. Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej dogłębnie przeanalizowała i wysłuchała wszelkich uwag Pani Dyrektor w
obecności przedstawiciela Związków Zawodowych. Nie ma Komisja żadnych wątpliwości co
do zasadności podejmowania tych działań. W swoim imieniu dodała, że nie ma słów podziwu
i uznania do Pani Dyrektor , bo widzi że stara się bardzo. Najaktywniej należy do
Stowarzyszenia „Perły Jury” i tam widzi od samego początku źródło dofinansowania. To nie
jest tak, że likwidujemy szkoły. Jest pełna podziwu dla mieszkańców, którzy wychodzą z taką
inicjatywą i chcą czegoś nowego i lepszego. Należy dołożyć wszelkich starań i pomóc, żeby
im się udało i życzyć im powodzenia.
Radny Zbigniew Wudarczyk – zwracając się do radnego Tadeusza Czopa powiedział, „że
to nie jest prywatyzacja, dlaczego Pan używa słowa prywatyzacja, czy Pan chce wprowadzić
wzburzenie wśród ludzi?, jest to zmiana formy prowadzenia szkoły , nie jest to żadna
prywatyzacja. Pan nie ma pojęcia czym jest szkoła publiczna, czym jest szkoła niepubliczna,
czyn jest szkoła prowadzona przez stowarzyszenie. Dlatego proszę nie straszyć nikogo tutaj
prywatyzacją , bo to żadna prywatyzacja tak naprawdę nie jest. Pani Dyrektor ma spore
wyzwanie bo teraz ona musi się o wszystko martwić i gdyby to była kwestia prywatyzacji, to
z tej szkoły byłby szybko, np. zakład produkcyjny, hotel lub coś innego i wówczas zarobiła
by spore pieniądze. Natomiast nowa forma tej szkoły to zmiana tylko nazewnictwa a niestety
powoduje większe obciążenie Pani Dyrektor jeżeli chodzi o odpowiedzialność i dbanie o tą
szkołę.
Małgorzata Czernek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim –
powiedziała, że chciałaby aby na tej sali nie zaczynać debaty nad jej szkołą od słowa
„likwidacja” ponieważ likwidacja musi nastąpić tylko i wyłącznie ze względów
proceduralnych. Natomiast cały czas mówimy o przekształceniu placówki i na pewno nie
powinniśmy mówić o prywatyzacji, ponieważ z prywatyzacją ona nie ma nic wspólnego.
Od czasu kiedy weszła w życie reforma oświatowa, małe szkoły wiejskie stały się jeszcze
mniejszymi szkołami, ponieważ tylko sześcioklasowymi. Zmniejszyła się liczba uczniów, w
związku z czym szkoły z roku na rok stają się co raz droższe w utrzymaniu. Jest to problem
zarówno dla organu prowadzącego jak również dla samej szkoły. Ponieważ w pewnym
momencie nasza szkoła skazana została tylko na przetrwanie. Nigdy wcześniej też nie mówiło
się o próbie likwidacji, ewentualnie mówiło się o obniżeniu stopnia organizacyjnego.
Nauczyciele, którzy są w niej zatrudnieni w zasadzie przez cały czas zastanawiali się tylko
nad tym gdzie znaleźć pracę. Nie wiązało ich to ani z procesem edukacji, ani z procesem
wychowawczym. Nie możemy im się dziwić , dlatego że takie stałe zagrożenie utratą pracy
nie jest dobre ani dla tych nauczycieli ani dla szkoły. Często szkołę tak zaczęli postrzegać
rodzice dzieci z Rokitna Szlacheckiego i kiedy zapisywali dzieci do szkoły w Łazach
argumentowali w ten sposób, że właściwie nie wiadomo jak długo ta szkoła jeszcze w takiej
formie organizacyjnej będzie istniała. Doszliśmy do takiego momentu, że szkoła została
skazana właściwie na przetrwanie, zatrzymał się rozwój . A przecież szkoła powinna się
rozwijać. W związku z tym nauczyciele i rodzice wspólnie podjęli decyzję, aby tą szkołę
przekształcić. Przekształcić ją w szkołę prowadzoną przez Stowarzyszenie. Najistotniejsze w
tym wszystkim jest to, że rodzice wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność za edukację i
wychowanie swoich dzieci. Przede wszystkim edukacja będzie dotyczyła tylko dzieci ale
również rodziców. Włączyli się czynnie we wszystkie działania w powstanie Stowarzyszenia

i włączyli się czynnie we wszystkie sprawy z powołaniem nowej szkoły. Mają zapewnienie ze
strony Pana Burmistrza o czym Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, że jeżeli coś nam się nie
uda, a to nie wchodzi w grę , wrócimy do starej formy organizacyjnej. Więc rodzice czują się
bezpiecznie. Dyrektor szkoły również może czuć się bezpiecznie jeżeli ma wsparcie ze strony
Gminy. Pytania padały, dlaczego właśnie teraz, kiedy przecież nikt nie mówi o likwidacji.
Powody są różne, pracuje w szkole podstawowej w Rokitnie Szlacheckim 20 lat i może
zdarzyć się tak, że nawet przy najlepszych intencjach ze strony Pana Burmistrz, Radnych
Gminy nie będzie stać na utrzymania małych szkół. Wówczas będzie konflikt, rodzice będą
chcieli szkołę, Gmina nie będzie miała na utrzymanie. Po co my mamy na to czekać, teraz
kiedy mamy wsparcie ze strony Burmistrza, ma nadzieje że będzie wsparcie Państwa
Radnych , jesteśmy w stanie przygotować się do dobrego funkcjonowania w chwili, gdy
przyjdzie takie zagrożenie. Jeżeli nie przyjdzie , jeżeli Gminie będzie się działo dobrze to
sądzę że naszym dzieciom, w naszej szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie, również
będzie się działo dobrze i w tej sytuacji będziemy funkcjonować tak jak szkoła powinna i
będziemy się mogli rozwijać. Były również pytania, dlaczego teraz kiedy Gmina nie
oszczędza na oświacie, kiedy wprowadza się nowe zajęcia do szkół, chcemy się przygotować
na ewentualność, która może nastąpić. Poprosiła wszystkich obecnych o to, aby nie
postrzegali szkoły w Rokitnie Szlacheckim jako takiej małej szkoły, która ratuje się przed
likwidacją tworząc Stowarzyszenie, bo do tej pory w Polsce tak to wyglądało. Rodzice się
zbierali, zakładali Stowarzyszenie i ratowali szkołę, u nas tak nie jest. Przejęliśmy szkołę
dobrowolnie, nie pod przymusem, ponieważ widzimy szansę dla swojej szkoły, szansę
rozwoju tej szkoły. Liczymy na to, że uzyskamy Państwa poparcie. Dodała, że o zmianach
organizacyjnych szkoły myślała od dawna. Od 2003 roku uczestniczyła w zajazdach Federacji
Inicjatyw Oświatowych , która to federacja zajmowała się tworzeniem pierwszych małych
szkół w Polsce i która to w dalszym ciągu wspomaga ich funkcjonowanie. Od tego czasu
rodził się pomysł, aby powołać Stowarzyszenie i prowadzić taką szkołę. Wiedzieli o tym
rodzice, nauczyciele i od lat o tym rozmawialiśmy. Po raz pierwszy przymierzyła się do tego
w 2003 roku, gdy zainicjowała powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rokitno Szlacheckie.
To Stowarzyszenia miało stanowić zabezpieczenie gdyby przyszło do likwidacji szkoły.
Dlaczego nie to Stowarzyszenie, a dlatego że najlepiej własnymi dziećmi zajmą się ich
rodzice i nauczyciele ponieważ oni w pełni będą odpowiedzialni za to co w placówce będzie
się działo. Proszę, aby nie używać słowa prywatyzacja, bo rodzice za tą szkołę nie będą
płacić i nikt z tej szkoły nie będzie miał korzyści finansowych ani materialnych. W statucie
Stowarzyszenia napisane jest , że” wszystkie środki jakie zostaną pozyskane przez
Stowarzyszenie mają być przekazane na cele statutowe i nie ma takiej możliwości żeby były
wykorzystane na inny cele. Dotacja z Gminy będzie szczegółowo i dokładnie rozliczana. W
związku z tym osoby prywatne nie zyskają na tej działalności nic. Poprosiła aby postrzegać
ich szkołę jako alternatywny model edukacji uspołecznionej. Poprosiła Radnych o wsparcie w
tak istotnej sprawie.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej otrzymała pismo od rodziców w Grabowej w sprawie przekazania szkoły w
Grabowej Fundacji. Jest to inaczej niż w szkołe w Rokitnie, gdyż tutaj rodzice biorą dzieci w
swoje ręce. Natomiast o szkole w Grabowej też nie było mowy o likwidacji szkoły lecz
świadomi jesteśmy, że ta szkoła wygaśnie samoczynnie z uwagi na brak dzieci. Fundacja
będzie dążyć do tego, aby miała również zyski dla siebie. Rozmawialiśmy z Panią Dyrektor
Szar, która dogłębnie zapoznała członków Komisji z propozycją. Jednak Komisja nie mogła
wydać pozytywnej opinii z uwagi na zaniepokojenie o losy szkoły. Było również spotkanie z
rodzicami, wysłuchaliśmy ich racji. Jeżeli rodzice dzieci z Grabowej chcą żeby szkołę
przejęła fundacja możemy w tym roku nad tym dyskutować, nawet zorganizować wyjazd do

szkół przejętych i prowadzonych przez fundację, porozmawiać i wysłuchać opinię rodziców,
którzy powierzyli swoje dzieci Fundacji. Nikt nie zamyka zmiany oświaty w Grabowej ,
jednak należy to dogłębnie rozważyć.
Radny Tadeusz Czop – jeżeli pyta dlaczego nie została rozpatrywana koncepcja poprzednich
lat klas 0-3 i dzisiaj nikt na ten temat nie odpowiedział. Wszyscy mówią, że Stowarzyszenie
to będzie dobrze. Były różne koncepcje w poprzednich latach, a jedna z nich zakładała, że w
małych szkołach będą klasy 0-3. Dzisiaj nikt nie mówi na ten temat, dlaczego nie robimy
takiej koncepcji. Nie usłyszał uzasadnienia dlaczego ta koncepcja została odrzucona, czy była
dyskusja na ten temat.
Przewodniczący Rady - zwrócił się do Pani Dyrektor, aby swoimi informacjami podzieliła
się z rodzicami dzieci z Grabowej, aby poznali inne formy prowadzenia placówki oświatowej.
Chętnych do dyskusji nie było, wobec czego projekt uchwały został wyświetlony.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny) podjęła Uchwałę
Nr
XII/125/08 podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej
w Rokitnie Szlacheckim.
Do punktu nr 15 i 16.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – zaproponowała, aby odnieść się od razu do drugiego
programu przeciwdziałania narkomanii, ponieważ podłoże które służyło do przygotowania
tych programów jest tożsame. Mamy tak zadziałać aby nasze dzieci i młodzież miały tak
wypełniony, żeby nie miały czasu na to aby sięgać po alkohol czy też narkotyki.
Przewodniczący Rady przychylił się do propozycji Pani Sekretarz.
Pani Sekretarz powiedziała, że programy zostały przygotowane na podstawie dwóch
odrębnych ustaw:
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Środki, przeznaczone na te działania pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Państwo Radni przy zatwierdzaniu budżetu na 2008 rok wskazali podział tych
środków,tj.:
- 165 tys. zł na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 14.500 zł na działania w zakresie narkomanii.
Dodała, że Rada jest zobligowana corocznie przyjmować Gminny Program Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, natomiast jeżeli chodzi o Program Przeciwdziałania Narkomanii
to ustawodawca nie określił czasookresu przyjmowania tego programu.

W związku z powyższym proponujemy aby nie określać na jaki czas przyjmuje się Program
Przeciwdziałania Narkomanii, a gdy będziemy chcieć wprowadzić zmiany to będziemy
dokonywać zmian w ramach istniejącej uchwały.
Następnie powiedziała o różnicach jeżeli chodzi o zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi ponieważ w ubiegłych latach realizowaliśmy poprzez świetlice terapeutyczne
zadania , natomiast w tym roku działają świetlice szkolne również i w soboty. Staramy się
zagospodarować dzieciom i młodzieży czas, aby nie sięgały po alkohol i narkotyki. Dodała
również, że organizowane są szkolenia pod kątem zasad pisania programów profilaktycznych,
te programy są rozpatrywane i dają podstawy do tego, aby te osoby mogły prowadzić zajęcia
w sposób aktywny. Zajęcia te dostosowywane są do potrzeb po konsultacji z nauczycielami,
dyrektorami i stowarzyszeniami.
Przewodniczący Rady - zapytał Przewodniczących Komisji: Rewizyjnej i Komisji Kultury
o opinię w tej sprawie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Łazy”,
- przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy”.
Przewodniczący Rady - otwarł dyskusję w przedmiotowej sprawie.
Radny Tadeusz Czop - powiedział, że nie wyręczając Pana Burmistrza chce odpowiedzieć
radnej Marii Stempel dlaczego w dwóch sklepach na osiedlu Podlesie nie zlikwidowano
sprzedaży alkoholu za jego kadencji. Poinformował, że Przewodniczącą Komisji w Gminie
Łazy do zwalczania alkoholizmu jest Pani Sekretarz Pelon. Dlatego nie udało się
zlikwidować, bo Pani Przewodniczącej nie mógł zdyscyplinować, i dlatego teraz się Pani
tłumaczę. Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej i Narkomanii Pani Sekretarz
jest pewnie przepracowana w związku z czym zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem po raz
kolejny, aby Pani Sekretarz została odwołana ze stanowiska Sekretarza Gminy. Dodatkowo w
dniu dzisiejszym Rada zajmowała się dwoma projektami uchwał, które Nadzór Prawny
uchylił. W związku z tym zapytał jak długo będziemy zajmować się uchwałami, do których
Nadzór Prawny Wojewody będzie wnosił zastrzeżenia. Ustawowo Pani Sekretarz za to
odpowiada i to jest jego wniosek. Jako drugi wniosek zgłosił, aby Komisja ds. Alkoholu i
Narkomanii powinna być pilotowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jak to jest w
większości gmin w kraju.
Ilona Pelon Sekretarz Gminy – powiedziała, że „jestem przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pan radny Tadeusz Czop powinien wiedzieć
jako Burmistrz jakie są przesłanki do cofnięcia zezwolenia.
Jest to dwukrotne naruszenie ładu i porządku udokumentowane przez organ, jakim jest
Policja a nie przez Przewodniczącą Komisji.
Odpowiadam na zarzuty złożone przez radnego Czopa w kierunku jej osoby. Nie zna Pan
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie zna Pan ustawy jeżeli chodzi o samorząd
terytorialny, nie wie Pan jakie są zadania sekretarza gminy, z przykrością musi stwierdzić.
Proszę przeczytać i powiedzieć mi i wskazać który artykuł mówi o tym, że sekretarz jest
odpowiedzialny za uchwały. Czytał Pan projekty do ustawy…”.

Następnie wypowiedź Pani Sekretarz przerwał radny Tadeusz Czop mówiąc : „ Pani
Sekretarz nie ma prawa do Radnego mówić takich tekstów…”.
Przewodniczący przerwał wypowiedź radnego Tadeusza Czopa i powiedział, że po
wypowiedzi Pani Sekretarz udzieli mu głosu.
Pani Sekretarz kontynuując swoją wypowiedź powiedziała, że odpowiedzi udziela
merytorycznych, natomiast temat który podniósł radny Tadeusz Czop nie jest tematem
merytorycznym, który powinien być wskazany w tym punkcie jeżeli chodzi o realizację
programu. Stwierdziła, że radny Tadeusz Czop nie jest kompetentny do oceny jej osoby w
tym zakresie.
Dodała, że Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi ma ograniczony zakres, który
realizuje. W składzie Komisji są również Radni, którzy mogą ocenić jej pracę. Następnie
zwracając się do radnego Tadeusza Czopa powiedziała, że zanim będzie zgłaszał takie
zarzuty zapoznał się z ustawami”.
Radny Tadeusz Czop – powiedział: „jeżeli Pani Sekretarz mówi do radnego, że nie może
zwrócić uwagi że mu się nie podoba Pani działalność – to co ja mogę?. Siedzieć cicho, jak
ktoś za piecem. Niech się Pani wgłębi w to co Pani robi , to co Pani robiła i teraz publicznie
oświadczam, że to był mój największy błąd kadrowy, że Panią powołałem na Sekretarza
Gminy. Publicznie oświadczam, że to był największy mój błąd kadrowy jaki zrobiłem w
mojej 12 letniej kadencji w tym Urzędzie.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - powiedział: „przepraszam, że musicie uczestniczyć w
tym kabarecie. Nie będę się odnosił do słów , które tutaj Radny Tadeusz Czop wypowiedział.
To ja jestem od oceniania pracowników Urzędu. To ja ich oceniam, ja ich nagradzam, ja ich
karzę. Pan trochę się pomylił, Pan naprawdę ma krótką pamięć. Przed chwileczką Pan jako
radny odpowiadał na interpelację złożoną do Burmistrza, Panie Radny. Panu się troszeczkę
pomyliły tutaj role w tej radzie. Przed chwileczką Pan jako radny oceniał pracę mojego
pracownika, o którym mam bardzo wysokie mniemanie. Jeśli chodzi o kwestie projektów
uchwał, nadzór prawny to jesteśmy Gminą do której jest najmniej zastrzeżeń odnośnie
podejmowanych uchwał. Proszę zajrzeć jak to jest w innych gminach, chociażby w
Zawierciu. Zatem w tej kwestii nie ma Pan racji zupełnie. Pan Tadeusz Czop to jest
wszystkim wiadomo, ma osobistą urazę do mnie, do Pani Sekretarz i jeżeli bierze się za
jakieś sprawy żeby je pomóc rozwiązywać , chociażby jak w Grabowej, po prostu
manipuluje. Używa ludzi chociażby po to, aby dokopać mnie. Dodał, że trochę się dziwi, bo
Pan Tadeusz Czop powinien trochę zadbać o swój autorytet, bo Pan tutaj pełnił funkcję
12 lat i funkcja Burmistrza, ten tytuł będzie Panu towarzyszyć do końca Pańskich dni. Proszę
nie robić kabaretu z tego stanowiska, bo mnie naprawdę dużo pracy kosztowało to żeby
przywrócić pewien szacunek temu stanowisku. Ja jestem dzisiaj burmistrzem, pojutrze może
być ktoś inny, wczoraj był Pan i proszę tak się zachowywać. Ostatni raz już zwracam Panu
uwagę, przepraszam jeżeli to Pana razi, ale do póki będzie Pan naruszał pewne zasady
dobrego wychowania, pozwolę sobie za każdym razem to Panu przypominać. Mamy
naprawdę dużo pracy i taka dyskusja mówiąc krótko to jest bicie piany, bardzo nie elegancka
i pozbawiona zupełnie podstaw merytorycznych”.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono, projekt uchwały został wyświetlony.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny, głosów
wstrzymujących nie stwierdzono) podjęła Uchwałę
Nr XII/126/08 przyjęcia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łazy”.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad kolejnym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/127/08 w
sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Łazy”.
Do punktu nr 17.
Damian Łukasik – Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego – powiedział, że w
2007 r. rozpoczął się nowy okres budżetowy Unii Europejskiej w ramach, którego Polska
otrzyma 67 mld Euro. Aby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest posiadanie
aktualnego dokumentu planistycznego określającego strategiczne kierunki rozwoju, które
mają wpływ na zrównoważony rozwój Miasta i Gminy i będą jednocześnie zgodne z celami
określonymi przez programy operacyjne. Określone w strategii cele będą podstawą dla
opracowywania projektów będących tematem wniosków aplikacyjnych o środki strukturalne i
pozastrukturalne Unii Europejskiej oraz środki pomocowe krajowe. Dotychczasowa Strategia
Rozwoju Miasta i Gminy Łazy z 1997 roku była zaktualizowana uchwałą Rady Miejskiej Łaz
z dnia 2 października 2002r. Jej diagnoza społeczno- gospodarcza opierała się na danych
statystycznych pochodzących z lat 1997- 2001. W okresie jaki upłynął od przyjęcia strategii
zmieniły się czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno- gospodarczego
gminy. Wśród nich należy wymienić:
• Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej,
• Wykorzystanie środków unijnych w latach 2004- 2006, które spowodowały zmiany
stanu rozwoju zarówno województwa, powiatu i samej gminy
• Zmianę ogólnych uwarunkowań rozwoju (określonych w postaci priorytetów w
strategicznych dokumentach krajowych i regionalnych).

Na przestrzeni lat 2002-2007 zaszło szereg zmian i zjawisk na terenie samej gminy, które
należy traktować jako przesłanki do kompleksowej jej aktualizacji:
• Istotnym zmianom uległo bliższe i dalsze otoczenie gminy- poprzez wykorzystanie
środków przez JST i MSP pochodzące z funduszy strukturalnych, zwiększone
zainteresowanie zewnętrzne turystycznymi i gospodarczymi walorami gminy, wzrost
pozycji konkurencyjnej innych gmin z powiatu i regionu.
• Modyfikacjom uległa sama gmina- przede wszystkim w zakresie problemów o
charakterze strategicznym, do których zaliczyć można: bezrobocie i migrację
zarobkową, powstały nowe uwarunkowania dla rozwoju funkcji turystycznych i
rekreacyjnych miasta i wsi oraz nowe problemy w zakresie infrastruktury technicznej i
społecznej itp.
• Część przewidzianych w poprzedniej Strategii zadań została już zrealizowana, w
stosunku do innych niezbędne są daleko idące zmiany. W przypadku części zadań
okazało się, że ich realizacja jest niemożliwa lub będzie nieskuteczna.
• Aktualizacja obejmuje nowy układ celów strategicznych pod kątem programów
operacyjnych na lata 2007-2013, tak by stały się bardziej przejrzyste i jednoznaczne.
• Konieczna staje się koncepcja spojrzenia na potrzeby Gminy Łazy w nowy sposób,
gdzie akcent nie przypada, jak dotychczas na zaspokojenie pojawiających się potrzeb
(proporcjonalnie do możliwości finansowych i organizacyjnych), lecz na kreatywny i
świadomy wybór tego co najważniejsze, czyli związane z maksymalnie obszernym
fragmentem
gospodarczej,
społecznej
czy
środowiskowej
płaszczyzny
zrównoważonego rozwoju, gdzie misją proponowanych obszarów strategicznych ma
być poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Łazy.
Aktualizacja jest również podyktowana koniecznością dostosowania obszarów strategicznych
do możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach programów operacyjnych na
latach 2007-2013.
Powyższe przesłanki w sposób jednoznaczny wskazują na to, aby gmina ponownie oceniła
swój potencjał, uwarunkowania rozwoju oraz wynikające z tego cele strategiczne w postaci
zaktualizowanego dokumentu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łazy.
Opinia wszystkich Komisji Rady była pozytywna.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że skoro dokument o nazwie „Aktualizacja Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Łazy” została przekazana radnym w wersji elektronicznej na
płytach CD to należy umożliwić wszystkim radnym pracę na sesję, udostępnić laptopa.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/128/08
w przyjęcia dokumentu o nazwie „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Łazy”.

Do punktu nr 18.
Agnieszka Perkowska-Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
powiedziała, że projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskimrealizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” obejmuję budowę sieci publicznej dla
świadczenia usług publicznych on-line na obszarze dziewięciu gmin powiatu
zawierciańskiego: Łazy, Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec, Ogrodzieniec, Pilica,
Szczekociny, Poręba.
Projekt zakłada również realizacje następujących rodzajów zadań:
• połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej,
• realizacja infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy
• utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
• modernizacja lub utworzenie centrów zarządzania siecią lokalną i wyposażenie ich w
infrastrukturę teleinformatyczną.
W dniu 8 stycznia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Zawierciu, a dziewięcioma gminami, które zakłada wspólną realizację w/w
projektu. Koszty kwalifikowane w wysokości 85%, tj. ok. 1.619 zł zostaną pokryte ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast gmina jest zobowiązana
do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15%, tj. ok. 285.710,88 zł. Kwota dotacji
oraz całkowity koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu dokumentacji technicznej.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/129/08
w wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w
Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu
Zawierciańskiego”.
Do punktu nr 19.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – z inicjatywy radnych
przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w
Łazach z dnia 28 grudnia 2006 w. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
Burmistrza Łaz powiedział , że obecnie uposażenie wynosi:
4.890-wynagrodzenie zasadnicze
1.362-dodatek specjalny 20%
1.920-dodatek funkcyjny

18%-dodatek stażowy
Ogółem wynagrodzenie:
9.052,20 (brutto)
Po zmianie:
2.724 zł- 40% dodatek specjalny (brutto)
zmiana/różnica: 1362 zł (brutto)
Ogółem wynagrodzenie po zmianach:
10.414,20 zł
Następnie uzasadniając powyższy projekt powiedział, że na początku kadencji Radni ustalili
dodatek specjalny dla Burmistrza w wysokości 30% ale Burmistrz obniżył go do 20%
- Burmistrz nie korzysta z ryczałtu na dojazdy służbowe
- Burmistrz nie ma zwrotów za podróże (delegacje) służbowe
- Burmistrz nie ma zastępcy co powoduje, że Gmina nie ma dodatkowych obciążeń
- minął rok i Rada ocenia pozytywnie działania i starania Burmistrza. Sytuacja finansowa się
polepszyła. Burmistrz w sposób aktywny poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania
zadań własnych Gminy.
Poinformował, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w/w sprawie.
Zwrócił się do Rady o podjęcie przedłożonej uchwały.
Radny Jan Hoffman – zapytał Burmistrza, czy pracownicy tut. Urzędu otrzymali podwyżkę
od stycznia br., jeżeli nie to czy ją otrzymają.
Radny Tadeusz Czop – powiedział: „tradycją jest że był wniosek radnych o podwyżkę dla
Burmistrza to się zawsze działo po absolutorium. Patrząc na listę, koledzy Pana Burmistrza i
myślę, że Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, jeżeli się okaże, że za kilka tygodni,
czy miesięcy Pan Burmistrz będzie musiał zwrócić 3 mln.zł z odsetkami, to wtedy będę się
chciał Pana zapytać i zobaczyć Pana minę. Myślę, że dobrym obyczajem jest, jest
absolutorium i jest wszystko w porządku, taka była tradycja w Gminie Łazy.Dziwię się wam,
że wyskakujecie jak to się mówi przed orkiestrę. Pan Burmistrz może zarabiać nawet
12 tys.zł. Jestem zdziwiony, że Pan Burmistrz używa prywatnego samochodu i nie pobiera za
to należności.Nie będę wnikał czy to Pan robi dobrze, czy źle. Jeżeli ja mam głosować dzisiaj
to chętnie zagłosuję ale po absolutorium, dzisiaj będę głosował przeciw”.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XII/130/08 w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w
Łazach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
Burmistrza Łaz.
Do punktu nr 20.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – złożył Wysokiej Radzie
informację z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach.
W/w informacja stanowi załącznik nr

………. do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada przyjęła informację do wiadomości.
Do punktu nr 21.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił plan pracy Rady
Miejskiej w Łazach na 2008 rok.
W/w plan Rady stanowi załącznik nr …….

do protokółu.

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/131/08
w sprawie przyjęcia plan pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2008 rok.
Do punktu nr 22.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił plan pracy i plan
kontroli komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2008.
W/w materiały stanowią załącznik nr …… do protokółu.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/132/08
w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łazach na rok 2008.

Do punktu nr 23.
Następnie radni zostali zapoznani z planami pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej
w Łazach na 2008 rok.
Materiały dot. powyższego stanowią załącznik nr ………. do protokółu.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XII/133/08
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na rok 2008.
Do punktu nr 24.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz odpowiedział na interpelacje:
- radnemu Henrykowi Mogieła – w sprawie zakładu karnego w Ciągowicach i pozyskania
środków powiedział, że rozmawiał z Panem Markiem Śliwą Burmistrzem Poręby i zadałem
mu takie pytanie i zaoferował, że podczas gdy będzie otwierany ten zakład na pewno będzie
potrzeba dużo kadry, ludzi wykształconych po resocjalizacji i proponował, aby na tym etapie
wspólnie się spotkać i żeby część z naszej Gminy młodych ludzi mogło dostać tam pracę.
Dodał, że myśli, że Burmistrz Poręby dotrzyma słowa,
-jeżeli chodzi o drogę jest to bardzo dobra propozycja i w tej sprawie będę rozmawiał
z Burmistrzem Poręby,
- jeżeli chodzi o wywóz śmieci powiedział, że mówiliśmy o tym , że ta uchwała, którą Rada
podejmowała dzisiaj jest takim martwym przepisem i musimy zmienić regulamin, który został
podjęty przez Radę Miejską. Przymierzamy się do tego, aby dokonywać segregacji śmieci,
już na poziomie gospodarstw rolnych a więc ten regulamin będzie musiał być już zmieniony ,
dostosowany do potrzeb mieszkańców, ponieważ interwencji w kwestii wielkości tych
pojemników na odpady mamy bardzo dużo. Wzrosła opłata marszałkowska i jest to duże
obciążenie dla mieszkańców, jednak każdy z nas produkuje śmieci i musi płacić za ich
utylizację. W najbliższym czasie radni otrzymają materiał roboczy i bardzo liczy na to , aby
się bardzo mocno włączyli i ma nadzieję, że nam się uda doprecyzować pewne kwestie
i będziemy mogli ten regulamin przyjąć na kolejnej sesji,
- jeżeli chodzi o sklepy w Ciągowicach to cały czas spotykamy się z GS i część spraw jest
już załatwionych, część jak słyszeliście Państwo jest deklaracja odnośnie wycofania skargi,
nie dotrzymano słowa. Jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu w Ciągowicach leży po stronie
Gminnej Spółdzielni. My możemy ich uwłaszczyć ale odpłatnie , czyli muszą nam zwrócić za
te koszty które gmina poniosła. Chcemy się spotkać z Radnymi i Radą Sołecką z Ciągowic,
żeby poznać oczekiwania mieszkańców.
- Radnej Marii Stempel -

Do punktu nr 25.
Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski – powiedział, że jeżeli Wspólnota
Mieszkaniowa z bloku przy ul.Stara Cementownia 12 A w Łazach przejmując ileś lat temu
blok z szambem przepływowym w chwili obecnej ma problemy. Zapytał, czy Pan Konarski
miał prawo to szambo im zamurować, a sam ze swojego szamba odpływu nie zamurował, w
brew prawu zrobił taką rzecz i sam nie płaci Gminie.
Prosi o jak najszybsze załatwienie tej sprawy.
Radny Henryk Mogiełła – powiedział, że 22-23.02.2008 r. odbył się Turniej Ochotniczych
Straży Pożarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Sportowym
„Klaudiusz” w Łazach.
Podziękował wszystkim za udział, jak również za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
- poprosił o otwarcie szlabanów na drodze powiatowej ( Ciągowice, Poręba ).
Radny Tadeusz Czop – poinformował Sołtysów o możliwości bezpłatnego wyjazdu do Kielc
w dniu n15.03.2008 r. na wystawę maszyn rolniczych i zaprosił do skorzystania z tego
wyjazdu.
Radny Kazimierz Wadas – poprosił o aktualną informację w sprawie uregulowania stanu
własności sklepu GS w Rokitnie Szlacheckim i zaproponował spotkanie zainteresowanych
stron w terenie.
Radna Marta Grzesia – zaproponowała, aby wspólnie zastanowić się nad kalendarzem
imprez w br.
Poprosiła, aby informować o imprezach Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Sołtys Sołectwa Wiesiółka – Henryk Zadworny – powiedział, że bankomat zamontowany
w budynku przy ul.Kościuszki w Łazach jest bardzo często nieczynny. Proponuje, aby
wystąpić w tej sprawie do PKO. Uważa również, że należy poczynić starania o zamontowanie
dodatkowych bankomatów innych banków.
Do punktu nr 26.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.30 ogłosił zamknięcie XII sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
Maciej Kubiczek

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Łazach
w dniu 25 lutego 2008 roku.
Radny Henryk Mogieła:
- powiedział, że już wiadomo iż w obiektach po jednostce wojskowej w Gminie Poręba,
która jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Ciągowicami będzie więzienie. Proponuje, aby
prowadzić rozmowy z Gminą Poręba i ze Starostwem w celu pozyskania środków z
przeznaczeniem na drogę transportu rolnego Turza –Ciągowice,
- w sprawie wywozu śmieci zapytał, czy jest możliwość zmniejszenia częstotliwości wywozu
śmieci w uzasadnionych przypadkach, np. od osób starszych. Zwrócił również uwagę na fakt
iż Zakład Usług Komunalnych nie chce wywozić popiołu składowanego w pojemnikach, a
czyni to jedynie za dodatkową odpłatnością. Prosi o zajęcie się tą sprawą,
- zapytał, na jakim etapie jest sprawa uregulowania stanów własności sklepów GS.
Radna Maria Stempel – odczytała prośbę mieszkańców Łaz z osiedla Podlesie
o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach znajdującym się w bloku przy
ul.Jesionowej 8.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Bogłowski – powiedział, że w imieniu mieszkańców
Osiedla Spalenisko zwracam się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających prędkość na
ulicy Brzozowej w Łazach. W ostatnim czasie ruch na tej ulicy jest wzmożony przez
samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i quady, które rozwijają bardzo dużą prędkość.
Mieszkańcy są przerażeni obecną sytuacją oraz zdarzeniami, jakie miały miejsce na tej ulicy,
jak uszkodzenie ogrodzeń lub przypadków możliwości potrącenia uczestników pieszych.
Ulica ta jest ulicą osiedlową, przy której znajduje się przystanek dla autobusu szkolnego, jest
ulicą, z której korzysta dużo pieszych oraz rowerzystów. Prośbę tą poparli Radni Miejscy,
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska, a przede
wszystkim mieszkańcy osiedla, ponad 70 podpisami.
Z tą sprawą prosi, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu, jeżeli nie
założone zostaną progi zwalniające, zapytał czy wezmą na siebie odpowiedzialność za skutki
niebezpieczeństwa?,
- zgłosił konieczność remontu drogi w Łazach , przy ul. Stara Cementowni 12 a,

- poprosił o zajęcie się sprawą odpływu z szamb w Łazach przy ul. Stara Cementownia 12a
Radna Marta Grzesia – w sprawie drogi transportu rolnego w Chruszczobrodzie, która
biegnie od drogi marszałkowskiej do ul.Bema i Polnej zapytała, czy byłaby możliwość
powołania Komisji, która by przeprowadziła wizję w terenie - należy tą drogę poprawić,
- zaproponowała wspólne spotkanie z GS ”Samopomoc Chłopska” w Łazach w sprawie
poprawy elewacji frontowej ściany budynku, w którym znajduje się sklep GS w
Chruszczobrodzie,
z uwagi na estetykę przy zbliżających się uroczystościach w
miejscowości.

Radny Tadeusz Czop – powiedział, że w imieniu mieszkańców Wysokiej i Niegowonic
pyta Pana Burmistrza, kiedy zostaną zabezpieczone niebezpieczne urwiska dawnych
kamieniołomów w Niegowonicach i Wysokiej, jednocześnie kiedy zostaną
tam
zlikwidowane wysypiska śmieci, np.: koło posesji Sołtysa Wysokiej Pana Mariana Macieja
wozili , wożą i jak długo będą tam jeszcze wozić śmieci i co dalej.
Ponieważ „Pan jest uczulony na dołki, bo chciałem Panu przypomnieć w poprzedniej
kadencji, gdy Pan był radnym, wraz ze śp. Radnym Piekajem Pan zwołał nadzwyczajną
sesję, że firma „JANSBUD” wykopała dołek , dosłownie. Pan to kamerował, przywiózł
prywatny telewizor na tą salę i pokazywał Pan jak ten dołek jest niebezpieczny dla dzieci.
Teraz pytam Pana, czy te niesamowite urwiska w Niegowonicach i w Wysokiej to Pana teraz
nie interesują?. Pan zapyta mnie teraz, dlaczego ja tego nie zrobiłem?. Więc odpowiadam, że
daję Panu te dwa dołki żeby miał Pan co robić.
Następnie powiedział, że jeszcze jest kamionka w Łazach, ona została zaprojektowana przez
studentów Politechniki Gliwickiej, jest projekt, więc pytam kiedy i co zostanie z tego projektu
Wykonane”?.
Bardzo prosi o odpowiedź na piśmie.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że słyszał, że na tą sesję miała być przygotowana
uchwała w sprawie przyznawania stypendiów dla tych najzdolniejszych uczniów pod
względem nauki, sportu, kultury itp. Zapytał co z tą sprawą.
Następnie zwracając się do „ Prezydium Rady”, ponieważ czytał w prasie, że w niektórych
miejscowościach w kraju to od ponad roku mieszkańcy mogą zgłaszać projekty uchwał.
Niestety u nas to wszystko gdzieś poginęło i nie wie czy działa ta Komisja Statutowa i co
dalej ze statutem.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odpowiedział radnemu, że interpelacje,
zapytania radnych są kierowane do Burmistrza a nie do „Prezydium Rady”.
Radnemu wyjaśnił, że na kolejnej sesji będzie powołana doraźna Komisja Statutowa. Zespół
przez kilka miesięcy dopracował pewne zmiany do Statutu Gminy a także udogodnienia,
gdzie np. mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty uchwał i jeżeli Komisja doraźna będzie
prężnie działać to w kwietniu zmiany do Statutu Gminy Łazy zostaną przedłożone radnym do
zatwierdzenia.
Wnioski:

Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski – powiedział, że jeżeli Wspólnota
Mieszkaniowa z bloku przy ul.Stara Cementownia 12 A w Łazach przejmując ileś lat temu
blok z szambem przepływowym w chwili obecnej ma problemy. Zapytał, czy Pan Konarski
miał prawo to szambo im zamurować, a sam ze swojego szamba odpływu nie zamurował, w
brew prawu zrobił taką rzecz i sam nie płaci Gminie.
Prosi o jak najszybsze załatwienie tej sprawy.
Radny Henryk Mogiełła – powiedział, że 22-23.02.2008 r. odbył się Turniej Ochotniczych
Straży Pożarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Sportowym
„Klaudiusz” w Łazach.
Podziękował wszystkim za udział, jak również za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
- poprosił o otwarcie szlabanów na drodze powiatowej ( Ciągowice, Poręba ).
Radny Tadeusz Czop – poinformował Sołtysów o możliwości bezpłatnego wyjazdu do Kielc
w dniu n15.03.2008 r. na wystawę maszyn rolniczych i zaprosił do skorzystania z tego
wyjazdu.
Radny Kazimierz Wadas – poprosił o aktualną informację w sprawie uregulowania stanu
własności sklepu GS w Rokitnie Szlacheckim i zaproponował spotkanie zainteresowanych
stron w terenie.
Radna Marta Grzesia – zaproponowała, aby wspólnie zastanowić się nad kalendarzem
imprez w br.
Poprosiła, aby informować o imprezach Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Sołtys Sołectwa Wiesiółka – Henryk Zadworny – powiedział, że bankomat zamontowany
w budynku przy ul.Kościuszki w Łazach jest bardzo często nieczynny. Proponuje, aby
wystąpić w tej sprawie do PKO. Uważa również, że należy poczynić starania o zamontowanie
dodatkowych bankomatów innych banków.

