Protokół Nr XLI/10
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
17 września 2010 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach

- 15 radnych

Obecnych na sesji Rady

- 9 radnych (zgodnie z zał. nr 1)

Nieobecni:

- Tadeusz Czop,
- Jan Hoffman,
- Władysław Nowak,
- Zenon Głąb,
- Maria Stempel
( nieobecność Radnych usprawiedliwiona –
wyjazd służbowy ),
- Zbigniew Wudarczyk
(nieobecność nieusprawiedliwiona).

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Dyrektor SP ZOZ – Anna Pogoda – Tarapata
Dyrektor MOK – Grzegorz Piłka
Dyrektor OSiR – Konrad Knop
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
Przedstawiciele Zakładu Utylizacji EKO SOS w Wysokiej
Mieszkańcy MiG Łazy.
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady serdecznie powitał przybyłych na Sesję w / w gości.

Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
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Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 9 radnych, oraz że
podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 9 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji Rady
Miejskiej jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 2 sierpnia 2010 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2010 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie:zatwierdzenia projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na
lepszy start dla gimnazjalistów w Gminie Łazy” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2010
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „ Zajęcia pozalekcyjne szansą
na lepszy start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łazy ” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia
i kompetencji
w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach konkursu
01/POKL/9.1.2/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
8. Podjecie uchwały w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w formie przetargowej.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. zo.o. w Wysokiej na okres od 1 listopada
2010 roku do 31 października 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku
publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania radnych.
16. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między
sesjami Rady.
17. Odpowiedzi na zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
20. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady Miejskiej w Łazach z dnia
02.08.2010 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz przed
Sesją na sali narad.
Radni uwag nie wnieśli.

Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół Nr XL sesji Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 02.08.2010 r.

Do punktu nr 4.
Burmistrz Łaz - zwracając się do Wysokiej Rady, Pana Przewodniczącego oraz Gości powiedział
„ że po raz kolejny ma okazję składać informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku
budżetowego - tym razem roku 2010.
Budżet Gminy Łazy na rok 2010 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/275/09
z dnia 29 grudnia 2009 roku. W akcie tym określono podstawowe wielkości do realizowania w
trakcie roku budżetowego dotyczące dochodów, wydatków, wyniku finansowego, przychodów,
rozchodów budżetu oraz plany dotyczące gospodarki pozabudżetowej t.j. funduszy specjalnych oraz
dochodów własnych.
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Dochody
W pierwotnej wersji budżetu założono plan dochodów budżetowych w wysokości 44 mln. 121 tys.
zł. W trakcie pierwszego półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Łaz
zwiększono plan dochodów budżetowych o 990 tys. zł do kwoty 45 mln. 111 tys. zł. Na dzień 30
czerwca zrealizowano dochody w wysokości 15 mln. 976 tys. zł. kwota ta stanowiła 35,4 %
wartości planowanych po zmianach. W kwocie tej 15 mln. 230 tys. zł to dochody bieżące
zrealizowane na poziomie 46,5 % wartości planowanych oraz 746 tys. zł dochodów majątkowych
czyli pochodzących z dotacji na inwestycje, sprzedaży składników majątkowych oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co stanowiło 6,0 % wartości
planowanych. Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany był brakiem
realizacji dochodów z tytułu dotacji na inwestycje co jest związane z cyklem inwestycyjnym –
główny ciężar realizacji wydatków i dochodów będących refundacją poniesionych wydatków
przypada na drugie półrocze.
Na dochody gromadzone w budżecie składają się dotacje, subwencje oraz dochody własne.
Dochody własne
Największą pod względem wartości grupę dochodów stanowią dochody własne zrealizowane na
poziomie 43,7 % wartości planowanych w wysokości 7 mln. 880 tys. zł, co stanowiło 49,3 %
ogółu zrealizowanych dochodów. Na dochody te składają się:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a więc udział w podatku
dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 3 mln
655 tys. zł na poziomie 40,3 % wartości planowanych. Poziom realizacji tych udziałów jest
nieznacznie wyższy niż w kiepskim roku ubiegłym, ale znacznie niższy niż w dwóch poprzednich
latach i można przypuszczać, że dochody z tego tytułu nie zostaną zrealizowane w planowanych
wartościach,
- podatki i opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy (podatek rolny, leśny, od
nieruchomości, od środków transportowych, od umów cywilnoprawnych, od spadków i darowizn,
karta podatkowa, opłata skarbowa i inne) zrealizowano w wysokości 2 mln. 600 tys. zł, co stanowi
48,6 % wartości planowanych,
- dochody z majątku do których należą: sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 921
tys. zł, co stanowiło 63,9 % wartości planowanych,
- inne dochody w tym odsetki pozostałe, sprzedaż usług w tym także przez OS i R w Łazach,
prowizje, refundacje poniesionych wydatków zrealizowano w wysokości 703 tys. zł t.j. na poziomie
32,1 % wartości planowanych.
Subwencje
Kolejną znaczącą grupą dochodów w budżecie gminy stanowią subwencje pochodzące budżetu
państwa, które zostały zrealizowane w wysokości 5 mln. 370 tys. zł, co stanowiło 58,9 % wartości
planowanych. Kwota subwencji stanowiła 33,6 % ogółu dochodów gminy za pierwsze półrocze.
Podstawową wielkością w grupie subwencji jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie
4 mln. 333 tys. zł. Część wyrównawcza w wysokości 1 mln. 37 tys. zł.
Dotacje
Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią dotacje, które zrealizowano w wysokości 2 mln. 727 tys.
zł na poziomie 15,2 % wartości planowanych, co stanowiło 17,1 % ogółu dochodów gminy.
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W tej grupie dochodów należy wyróżnić;
- dotacje celowe na zadania zlecone – zrealizowane w kwocie 1 mln. 389 tys. zł na poziomie
47,3 % wartości planowanych,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowane w wysokości
900 zł co stanowi 31 % wartości planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące – zrealizowane w wysokości 1 mln. 82 tys. zł,
co stanowi 33 % wartości planowanych,
- dotacje na zadania inwestycyjne – realizacja w wysokości 254 tys. zł t.j. 2,2% wartości
planowanych w pierwszym półroczu.
Wydatki
Pierwotnie planowane wydatki budżetu Gminy Łazy wynosiły 53 mln. 806 tys. zł. W ciągu
pierwszych 6 miesięcy realizacji budżetu plan wydatków został zwiększony o 1 mln. 179 tys. zł do
kwoty 54 mln. 985 tys. zł. Na dzień 30 czerwca zrealizowano wydatki w wysokości
17 mln. 882 tys. zł, co stanowiło 32,5 % wartości planowanych. Z tej kwoty na realizację zadań
zleconych przeznaczono 1 mln. 330 tys. zł i poziom ich realizacji wyniósł 45,3 % wartości
planowanych.
Ze względu na rodzaj wydatków możemy mówić o wydatkach majątkowych, które zwiększają stan
posiadanego majątku ponieważ w wyniku ich ponoszenia powstają nowe składniki majątku
trwałego, bądź ulepszane są dobra już posiadane oraz wydatki bieżące ponoszone w celu bieżącej
działalności oraz utrzymania posiadanego majątku.
Z łącznej kwoty 17 mln. 882 tys. zł wydatków na wydatki bieżące przeznaczono 16 mln. 171 tys. zł,
czyli 90,4 % ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu, natomiast na wydatki
majątkowe 1 mln. 710 tys. zł, co stanowiło 9,6 % łącznej kwoty wydatkowanych środków.
W grupie wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia i ich pochodne
w wysokości 8 mln. 34 tys. zł, co stanowiło 44,9 % ogółu wydatków.
Na wydatki statutowe jednostek budżetowych wydatkowano 4 mln. 193 tys.zł co stanowiło 23,4 %
łącznej kwoty wydatków. W tej grupie wydatków znajdują się zakupy materiałów, wyposażenia,
energii elektrycznej, wody, gazu, opału, różnych usług w tym usług remontowych.
Kolejnym rodzajem wydatków w grupie wydatków bieżących są dotacje na zadania bieżące.
Na te cele wydatkowano 5,7 % ogólnej kwoty wydatków w kwocie 1 mln. 15 tys. zł.
W większości z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - 405 tys.
zł dla MOK Łazy oraz 280 tys. zł dla BPMiG Łazy. Pozostała kwota dotacji
w wysokości 330 tys. zł to dotacje celowe dla stowarzyszeń w tym szkoły niepublicznej
w Rokitnie Szlacheckim oraz klubów sportowych.
Kolejną grupę wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym
świadczenia społeczne, stypendia, diety i świadczenia pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń
zrealizowane w wysokości 2 mln. 078 tys. zł. – 11,6 % ogółu wydatków. Ostatnia grupa wydatków
bieżących to obsługa długu gminy, na którą wydatkowano 497 tys. zł, co stanowiło 2,1 % łącznej
kwoty wydatków.
Drugi podział wydatków zgodny z klasyfikacją budżetową mówi o celu przeznaczenia
wydatkowanych środków.
Biorąc pod uwagę to kryterium najwięcej, bo 39,1 % ogólnej kwoty wydatków wysokości
6 mln. 964 tys. zł zostało wydatkowanych na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej czyli szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, oddziały przedszkolne, świetlice
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szkolne i inne związane z oświatą zadania będące zadaniami własnymi gminy. Z tej kwoty
4 mln. 333 tys. zł pochodziło z części oświatowej subwencji ogólnej, a pozostałe 2 mln. 631 tys. zł
z dochodów własnych gminy.
Drugim co do wielkości przeznaczeniem wydatkowanych środków jest administracja publiczna.
Na ten cel wydatkowano 2 mln. 623 tys. zł co stanowiło 14,7 % łącznej kwoty wydatków.
Trzecim pod względem wielkości celem wydatkowania środków jest pomoc społeczna.
Wydatkowano na te cele 2 mln. 445 tys. zł, co stanowiło 13,7 % ogólnej kwoty wydatków.
Z kwoty tej 1 mln. 900 tys. zł pochodziło z dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na
zadania własne.
Znaczącym bardzo celem wydatkowania środków na czwartym miejscu pod względem wielkości
tych środków stała się kultura fizyczna i sport. Wydatki na te cele wyniosły 1 mln. 527 tys. zł
i stanowiły 8,6 % ogółu wydatków budżetowych.
Przychody, rozchody, deficyt
Realizacja dochodów w wysokości 15 mln. 976 tys. zł i wydatków w wysokości 17 mln. 882 tys. zł
oznacza powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1 mln. 905 tys. zł przy planowanym
deficycie na koniec roku w wysokości 9 mln. 875 tys. zł.
Deficyt został sfinansowany przychodami w postaci kredytu krótkoterminowego w wysokości
1 mln. 867 tys. zł oraz zaangażowania środków wolnych wysokości 1 mln. 207 tys. zł.
Zrealizowano także rozchody, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 1 mln. 169 tys. zł.
Zadłużenie gminy na koniec czerwca wyniosło 14 mln. 351 tys. zł.
Podsumowując należy stwierdzić, że poziom realizacji dochodów gminy na dzień 30 czerwca, nie
może być w pełni zadowalający. Wątpliwości może budzić pełna realizacja dochodów
z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych
oraz z tytułu świadczonych usług. Kolejne miesiące pokażą jaki będzie poziom realizacji udziałów
w podatkach dochodowych, przy których z racji dokonywania znacznych zwrotów w pierwszym
półroczu poziom realizacji pierwszego półrocza jest znacznie niższy niż półrocza drugiego.
Po dwóch miesiącach drugiego półrocza da się zauważyć wzrost poziomu wpływów z tych tytułów,
jednakże ich poziom nie gwarantuje jeszcze pełnej realizacji wartości planowanych.
Poziom realizacji wydatków nie powinien budzić większych obaw. Jednak konieczne będą pewne
korekty dotyczące wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej. Nie powinny to być jednakże kwoty w znaczący sposób obciążające budżet gminy.
Rada Miejska w Łazach przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Burmistrza Łaz
dot. wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2010 roku.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że w przedkładanym projekcie
uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2010 proponuje się zmniejszyć plan dochodów
budżetowych oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 295.630 zł.
Zmiany planu dochodów budżetowych:
- dział 750 - zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie w zakresie wdrożenia drugiego etapu
systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim oraz budowa platformy elektronicznych usług
publicznych w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania – 315.630 zł,
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- dział 758 – zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remonty
placówek oświatowych.
Zmiany planu wydatków budżetowych:
- dział 700 – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 8.790 zł z przeznaczeniem na
aktualizację planu rewitalizacji miasta Łazy,
- dział 750 – zmniejszenie planu wydatków na II etap wdrożenia systemu teleinformatycznego
w Urzędzie Miejskim o 324.420 zł,
- dział 801 – zwiększenie planu wydatków remontowych placówek oświatowych o 20.000 zł.
Zmiany planu wieloletnich nakładów inwestycyjnych:
- usunięto dotychczasowe zadanie o nr 10 pn „Wdrożenie Zaawansowanego Narzędzia
raportującego wspierającego procesy administracyjne oraz uruchomienie platformy Elektroniczna
Administracja w Gminie Łazy” ze względu na nieotrzymanie dofinansowania do zadania.
- pod nr 13 umieszczono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej”
finansowane w części t.j. 50% z budżetu państwa z okresem realizacji w roku 2011.
Przewodniczący Rady Miejskiej - poinformował, że Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu
zmian do budżetu Gminy zaopiniowała je pozytywnie.

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2010 stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/330/10
w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2010 rok.
Do punktu nr 6.
Lucyna Wróbel – Pracownik Wydziału Zarządzania Projektami – powiedziała, że związku ze
złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych, Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na realizację projektu pt. „Zajęcia
pozalekcyjne szansą na lepszy start dla gimnazjalistów w Gminie Łazy”. Całkowita wnioskowana
wartość projektu to kwota 189 485,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 100%).
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum z trzech Zespołów Szkół z terenu Gminy Łazy
(Łazy, Niegowonice, Chruszczobród) i polegać będzie na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, warsztatów informatycznokomputerowych oraz zajęć z zakresu języków obcych (blok językowy). Realizacja projektu
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przewidziana jest na okres 01.09.2011 do 30.07.2012 r. W projekcie weźmie udział 280 uczniów z
trzech gimnazjów, którzy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach realizacji projektu
zostanie przeprowadzonych 540 godz. zajęć językowych (blok językowy), 216 godz. zajęć z
zakresu warsztatów komputerowo-informatycznych oraz 252 godz. zajęć z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu przewidziano również zakup laptopów, odtwarzaczy Cd oraz tablic flipchard.
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji.
Projekt uchwały w sprawie: stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/331/10
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą
na lepszy start dla
gimnazjalistów w Gminie Łazy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2010 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 7.
Lucyna Wróbel – Pracownik Wydziału Zarządzania Projektami – powiedziała, że w związku
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na
realizację projektu pt. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy start dla uczniów szkół
podstawowych w Gminie Łazy”. Wartość dofinansowania 100%. Projekt nie wymaga wkładu
własnego. Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania to 354 429,00 zł.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z siedmiu placówek oświatowych z terenu
gminy Łazy i polegać będzie na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu
języka polskiego z elementami kultury oraz z zakresu języka niemieckiego. Realizacja projektu
przewidziana jest na okres 01.09.2011 do 30.07.2012 r. W projekcie weźmie udział 588 uczniów
z siedmiu szkół podstawowych, którzy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach realizacji
projektu zostanie przeprowadzonych 720 godz. zajęć języka niemieckiego oraz 1044 godz. języka
polskiego z elementami kultury.
W ramach realizacji projektu przewidziano również zakup tablic interaktywnych, odtwarzaczy Cd,
tablic flipchart.
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Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji.
Projekt uchwały w sprawie: stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę
Nr XLI/332/10 w sprawie: zatwierdzenia projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszy
start dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Łazy” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2010 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 8.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały
pozbawia się następujące drogi kategorii dróg gminnych:
− drogę stanowiącą ul. Topolową w obrębie Grabowa ,
− drogę stanowiącą ul. Błojec do skrzyżowania z ul. Chechelską w obrębie Grabowa,
− drogę stanowiącą ul. Chechelską do skrzyżowania z ul. Leśną w obrębie Grabowa, Sołectwo Skałbania,
Projekt uchwały w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/333/10
w sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
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Do punktu nr 9.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – poinformowała, że w przedłożonej uchwale zalicza się do
kategorii dróg gminnych, następujące drogi:
− drogę stanowiącą ul. Szkolną od skrzyżowania z ul. Topolową,
− drogę stanowiącą ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Leśną,
− drogę stanowiącą ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Chechelską w Sołectwie Skałbania.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/334/10w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Do punktu nr 10.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że Uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
w zakresie sprzedaży lokali odsyła do odrębnej uchwały Rady, zaś uchwała nr XXXVII/293/10
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali reguluje zasady sprzedaży lokali, ale
wyłącznie z bonifikatą. Z uwagi na brak uchwały Rady w sprawie sprzedaży lokali bez bonifikaty
czyli po cenach rynkowych na sprzedaż przedmiotowych lokali zgodę musi wyrazić Rada na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie Gminnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Rady
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.

po przeanalizowaniu w/w

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie przetargowej stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/335/10
w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych w formie przetargowej.
Do punktu nr 11.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że Zakład Utylizacji EKO SOS w dniu 13 sierpnia 2010
r. zwrócił się o zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 1 listopada
2010 do 31 października 2011 r.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127 poz. 886) w taryfie określa
się:
− rodzaje prowadzonej działalności;
− rodzaj i strukturę taryfy;
− taryfowe grupy odbiorców usług;
− rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;
− warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia
pomiarowe;
− warunki stosowania cen i stawek opłat.
W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa pkt 6, w szczególności określa się:
− zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;
− standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

1)
Z przedmiotowej taryfy wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie odprowadzania
ścieków.
2)
We wnioskowanej taryfie nie określono rodzaju i struktury taryfy co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt
2 rozporządzenia. Rodzaje i struktury taryf zostały wskazane w § 14 rozporządzenia.
3)
W tabeli 7 wniosku zawierającej porównanie stawek cen opłat z ostatniego roku obrotowego do
opisania porównania stawek użyto podziału na dwie grupy taryfowe tj. gospodarstwa domowe i
tzw. „przemysłowych odbiorców usług”. Rozporządzenie dopuszcza możliwość podziału
odbiorców na grupy taryfowe i z tabel załączonych do taryfy wynika, że w ramach taryfy
wyodrębniono dwie grupy taryfowe, jednak poza tabelą 7 nie wskazano definicji poszczególnych
grup taryfowych. Zważywszy, że tabela nr 7 zawiera porównanie cen i stawek z ostatniego roku
obrotowego i taryfowe grupy odbiorców zostały zdefiniowane na użytek tej tabeli, nie można
domniemywać, że definicje tam zawarte dotyczą nowego okresu taryfowego, tym bardziej, że w
2009 Rada Miejska już raz odmówiła zatwierdzenia taryfy wnioskodawcy. W ocenie Rady
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Miejskiej w Łazach taryfowe grupy odbiorców powinny być wyraźnie wyodrębnione na tyle aby
zapewnić łatwość obliczania cen i opłat oraz eliminować subsydiowanie skrośne. Tych wymogów
przedmiotowa taryfa nie spełnia i uznać należy, że została ona sporządzona niezgodnie z prawem.
4)
Ceny za odprowadzenia ścieków zostały ustalone w tabeli 4 wniosku.
5)
W taryfie nie określono warunków rozliczeń w zależności od wyposażenia w urządzenia
pomiarowe i wobec tego w oparciu o taryfę nie sposób ustalić jak dokonywane będą rozliczenia
w przypadku braku urządzeń pomiarowych. Taryfa nie spełnia więc wymogów przewidzianych
prawem w tym zakresie.
6)
W taryfie nie określono zakresu świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców usług. Uchybiono w ten sposób § 4
ust. 2 rozporządzenia.
W świetle powyższego uznając, że przedmiotowa taryfa nie została sporządzona zgodnie
z wymogami prawa, Rada Miejska w Łazach odmawia jej zatwierdzenia.

Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. zo.o. w Wysokiej na okres od 1 listopada 2010
roku do 31 października 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Teresa Hyla – przedstawiciel Zakładu Utylizacji w EKO SOS w Wysokiej przedstawiła koszty
związane z oczyszczaniem ścieków odbiorców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”
w Wysokiej za sierpień 2010 r.:
- 5000 zł – odbiór ścieków w oczyszczalni w Zawierciu
- 2000 zł – transport
- 4000 zł – wynagrodzenia pracowników
- 4000 zł – pozostałe koszty
Dodała, że koszty te nie obejmują remontów oraz awarii, a przychody wynosiły 4000 zł i jak
wynika z obliczeń poniesione zostały straty w wysokości 11000 zł. Poinformowała, że takie straty
występują co miesiąc i w związku z tym, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” nie
przestrzega warunków umowy i nie uiszcza opłat w należytej wysokości będziemy zmuszeni
zaniechać działalności w tym zakresie. Powiedziała również, iż w najbliższym czasie zostanie
złożony do Urzędu Miejskiego do Łazach poprawiony wniosek dot. zatwierdzenia taryf.
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Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/336/10
w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Utylizacji EKO SOS sp. zo.o. w Wysokiej na okres od 1 listopada 2010 roku
do 31 października 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Do punktu nr 12.

Ilona Pelon – Sekretarz Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia sposobu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności
pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Rady po przeanalizowaniu w/w
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie przetargowej stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/337/10
w sprawie: określenia
sposobu
przeprowadzania
konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Do punktu nr 13.

Ilona Pelon – Sekretarz Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie Podjęcie uchwały
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisje Rady po przeanalizowaniu w/w
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie przetargowej stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W głosowaniu udział brało 9 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (9 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XLI/338/10
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łazach.
Do punktu nr 14.

Interpelacje w formie pisemnej zgłosili:
- Radny Henryk Mogieła
- Wiceprzewodniczący Rady Leszek Bogłowski
Treść interpelacji stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu nr 15.

Marta Grzesica – Radna:

•

•
•
•

po raz kolejny zwróciła się z prośbą o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu
o ujęcie w przyszłorocznym budżecie budowy chodnika przy ul.Mickiewicza
w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaskach,
poprosiła o dokończenie ok.30 m chodnika przed pomnikiem Ojca Świętego w Chruszczobrodzie,
zgłosiła potrzebę przebudowy przepustu na drodze powiatowej w Chruszczobrodzie,o którą
interpeluje od 7 lat,
poprosiła o zakup i zamontowanie brakującego okna przed wykonaniem elewacji ściany budynku OSP w Chruszczobrodzie,
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•

•

•
•

zapytała, czy jest możliwość wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego MiG Łazy
w danych Sołectwach, np. przez okres dwóch dni w celu umożliwienia mieszkańcom naszej
Gminy łatwiejszego zapoznania się z planem,
w imieniu mieszkańców zapytała, czy został już zakończony wywóz ziemi do kamieniołomu
w Chruszczobrodzie i czy zostały naprawione dziury na ul.Ogrodowej tzw.obwodnicy zrobione przez ciężkie samochody tam przejeżdżające,
zgłosiła potrzebę poprawy nawierzchni ul.Zielonej i Kościuszki w Chruszczobrodzie,
zgłosiła potrzebę wyczyszczenia rowów w Chruszczobrodzie-Piaski (na zakręcie Borowca ).

Henryk Mogieła – Radny:
•
•

poprosił o przyspieszenie decyzji w sprawie wycięcia dwóch drzew w Ciągowicach przy ulicy Nadziei,
zgłosił potrzebę wycięcia gałęzi przy ul. Zwycięstwa w Ciągowicach ( koło szkoły ).

Ryszard Żmuda – Radny – zapytał, czy kiedykolwiek było wystosowane pismo do Gminy Klucze
w sprawie załatania dziur na drodze do Chechła na odcinku ok.150 - 200 m.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację z prac Burmistrza za okres między
sesjami Rady Miejskiej w Łazach, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 17.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – poinformował, że
- tut. Urząd przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu uwagi i propozycje dot. spraw
remontowo-inwestycyjnych w zakresie dróg i chodników, będących w Zarządzie Powiatu,
- przeanalizowana zostanie sprawa zamontowania okna w budynku Domu Kultury
w Chruszczobrodzie,
- w sprawie drogi ze Skałbanii do Klucz Gmina Łazy włączy się do realizacji tego zadania,
- sprawa wycięcia drzew w Ciągowicach zostanie zgłoszona do realizacji.
Dodał, że zostaną udzielone pisemne odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone na dzisiejszej
sesji.
Do punktu nr 18.

Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach:
•
•

powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg nie wykonuje żadnych prac na terenie naszej Gminy
i w związku z tym należy zastanowić się nad interwencją w tej sprawie,
uważa, że w przyszłorocznym budżecie Gminy Łazy należy zabezpieczyć środki finansowe
na doposażenie stołówek ( zużyty sprzęt AGD ), jak również należy przeprowadzić kontrolę
pod względem bezpieczeństwa ( czujniki gazowe itd.).
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Marta Grzesica – Radna – poprosiła o załatanie dziury na ul.Reja w Chruszczobrodzie.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach:
•
•
•
•

zgłosiła, że w Łazach na ul.Nałkowskiej zapadła się droga,
prosi o wykoszenie rowu,
zgłosiła niedrożność dwóch studzienek na ul.Piotra Skargi w Łazach,
poprosiła o wymianę na Głazówce wybitej szyby w wiacie przystankowej.

Regina Dziechciarz – Sołtys Sołectwa Rokitno Szlacheckie:
•
•
•
•

poprosiła o wystąpienie do PZD o pogłębienie rowu przy ul.Kościuszki w Rokitnie Szlacheckim ( pod lasem ),
powiedziała, że w Rokitnie Szl. nie są łatane dziury w drogach powiatowych,
zgłosiła, że w Rokitnie na ul.Świerczewskiego jest zarośnięte pobocze,
powiedziała, że należy uczulić właścicieli posesji, aby zadbali o konary drzew wystających
za ich płoty.

Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach:
•
•
•

zapytał co się stało z kamerami na budynku dworca PKP w Łazach,
zawnioskował o ustawienie lustra na ul.Kamiennej obok posesji Pana Siewnika w Łazach,
poprosił o zabezpieczenie płytek z odzysku na ul.Konstytucji 3 – Maja z przeznaczeniem na
zagospodarowanie terenu wokół „ źródełka” w Łazach.

Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach:
•
•
•
•
•
•

zawnioskował o wykonanie oświetlenia przy garażach koło SP ZOZ w Łazach,
zaproponował, aby kamerę znajdującą się na oś.Podlesie skierować tak, aby teren garaży
również był monitorowany,
zawnioskował o obcięcie drzew przy garażach znajdujących się przy SP ZOZ w Łazach,
udrożnić studzienkę znajdującą się na terenie Skate parku w Łazach,
zawnioskował o wykoszenie placu zabaw w Łazach oś.Podlesie,
prosi o częstsze patrole Policji na oś. Podlesie.

Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki:
•
•

zgłosił, że na drodze powiatowej ( do mostka ) woda wypłukuje asfalt,
zgłosił potrzebę poszerzenia drogi oraz remont mostka.

Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka - powiedział, że należy wzmorzyć patrole Policji
na Wiesiółce, gdyż nasiliły się włamania do prywatnych domów i liczne kradzieże.
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Burmistrz Łaz powiedział, że na zgłoszone wnioski będą udzielone pisemne odpowiedzi.

Do punktu nr 19.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – poinformował Radnych o
korespondencji, która w okresie międzysesyjnym wpłynęła do Rady oraz Przewodniczącego
terminach Komisji Rady Miejskiej w Łazach, które odbyły się w okresie międzysesyjnym.
Do punktu nr 18.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.00 ogłosił zamknięcie Sesji Rady Miejskiej
w Łazach.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz

Maciej Kubiczek
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