Protokół Nr IX/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
29 października 2007 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
- 15 radnych
Obecnych na sesji Rady
- 14 radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
Nieobecny Radny: Leszek Bogłowski – usprawiedliwiony z powodu choroby.
Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP – Beata Małecka-Libera
Poseł na Sejm RP – Piotr van der Coghen
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 14 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.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że jest proponowana zmiana do porządku
obrad dzisiejszej sesji , a mianowicie wprowadzenie dodatkowych dwóch projektów uchwał.
Zaproponował, aby w pkt. 8 wprowadzić : podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli.
Jak również w pkt.16 - podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji
Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.
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Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady propozycją zmian.

odczytała

porządek obrad wraz z

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany porządek obrad
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
z dnia 29.10. 2007 roku jak niżej:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z 30 lipca 2007r.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami
Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze br.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/84/07 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet
przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zawierciańskiemu na realizację zadania w ciągu drogi powiatowej nr 14286 ŁazyWysoka o nazwie „remont nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Wysokiej”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/59 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 września 1995 roku w sprawie: zmiany i nadania ulicom na terenie Miasta i
Gminy Łazy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych
dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC
Zawiercie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty
CMC Zawiercie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach dotycząca złożonych
oświadczeń przez Radnych.
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19. Informacja Burmistrza Łaz dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez
osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. 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 30 lipca 2007 roku.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół
w Łazach z dnia 30.07.2007r. przez aklamację

Nr VIII/07

z sesji Rady Miejskiej

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:
- poprosił o informację dot. kontaktu mieszkańców z dzielnicowymi,
- ponowił swoje zapytanie - na jakie cele przeznaczony ma być ośrodek po jednostce
wojskowej w Ciągowicach,
- zapytał, kiedy zostanie pomalowana barierka przy Szkole Podstawowej w Ciągowicach,
- zapytał, na jakich zasadach będzie prowadzona „ akcja zima ”, czy przetarg ogłoszony
w ubiegłym roku jest nadal aktualny, czy w tym roku będzie ogłoszony nowy przetarg,
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- zgłosił uwagi rodziców dot. organizacji dowozu gimbusem dzieci z Ciągowic
i Kuźnicy Masłońskiej do Gimnazjum w Łazach:
•
•
•

jadąc do Kuźnicy Masłońskiej nie zabiera zmarzniętych dzieci stojących
na przystanku w Ciągowicach,( jedzie pusto ) lecz dopiero w drodze powrotnej
jadąc do Łaz,
kierowca gimbusa nie zabiera do Gimnazjum dzieci, które czekają na przystanku
wcześniej niż rozpoczynają się im lekcje w szkole,
kierowca gimbusa zatrzymuje się, aby wysiadły dzieci z Ciągowic dopiero wracając
z Kuźnicy Masłońskiej,

- zaproponował, aby wprowadzić i egzekwować zakaz wypuszczania psów z posesji na
terenie Miasta i Gminy Łazy, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców,
- zgłosił, że na skrzyżowaniu ul.Górnej i Lipowej w Ciągowicach znajduje się przechylony
słup energetyczny, który zagraża bezpieczeństwu,
- zgłosił potrzebę załatania 2 dziur na ul. Topolowej w Kuźnicy masońskiej,
- poprosił o przygotowanie dla radnych informacji ( przed uchwaleniem budżetu na kolejny
rok ) dot. w jakiej wysokości poszczególne miejscowości wykorzystały w roku bieżącym
środki na inwestycje, z jakich środków dane inwestycje były wykonywane.
Radna Marta Grzesia:
- zapytała, czy brakujące chodniki przy drodze marszałkowskiej w Chruszczobrodzie będą
w tym roku wykonane,
- zapytała, czy będzie wykonany brakujący chodnik przy ul.Orzeszkowej,
- zapytała, czy jest planowana wymiana odcinka starego chodnika przy drodze
marszałkowskiej,
- podziękowała za nowa wiatę przy drodze marszałkowskiej,
- zapytała, czy będą remontowane stare wiaty ( wymiana dachu wiaty przy kościele oraz
uzupełnienie bocznych szyb wiaty w Chruszczobrodzie Piaski),
- zapytała, czy jest możliwość ( w ramach rękojmi ) podniesienia koszy na boisku, ponieważ
zostały za nisko wbetonowane, oraz poinformowała że, na boisku cały czas stoi woda,
- podziękowała Pani kierownik Agnieszce Perkowskej-Gondeckiej oraz Pani Lucynie Wróbel
za pomoc w przygotowaniu projektów,
- zapytała, czy była by możliwość zorganizowania dodatkowego szkolenia, dla większej
liczby osób dot. przygotowania projektów.
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Radny Jan Hoffman:
- zwrócił się z prośbą o ponowne wytyczenie przebiegu drogi, wznowienia granic w
Pasiekach oraz o utwardzenie tej drogi, gdyż jest nieprzejezdna,
- powiedział, że otrzymał pismo od Pana Burmistrza iż, wystąpiono do Dyrekcji Dróg
Wojewódzkich w sprawie likwidacji ubytków nawierzchni drogi oraz przycinki drzew.
Radny poinformował, iż takie pismo już otrzymał od byłego burmistrza, lecz do tej pory
ubytki jeszcze nie zostały skutecznie naprawione. W sprawie wycięcia drzew przy drodze
DW 790
w stronę Łośnia radny prosi o skuteczne działanie,
- zwrócił się z prośbą o ujęcie w planie finansowym na 2008 rok wykonania 1 lub 2 dachów
na budynkach szkół, nie tylko łatanie dziur,
- poprosił Pana Burmistrza o odpowiedz pisemną, dotyczącą funkcjonowania i działalności
ośrodków zdrowia w gminie w 2008 roku,
- zapytał, czy w przyszłym roku jest przewidziany remont parkietu na sali gimnastycznej
w Szkole w Niegowonicach,
- zapytał, czy jest kontynuowana sprawa dotycząca działalności przewoźników w celu
zwiększenia kursów Łazy – Grabowa oraz linii 809,
- zapytał, na jakiej podstawie zostaną przyznawane pieniądze z funduszów europejskich
2007-2013, gdyż nie robimy nowych projektów.
Radny Zbigniew Wudarczyk:
- poinformował iż, chodnik przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach, po pracach wodnokanalizacyjnych nie nadaje się do użytku. Należy zobowiązać wodociągi do przywrócenia
poprzedniego stanu technicznego chodnika. Jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo.
Do punktu nr 6.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odczytał informację z przebiegu realizacji wykonania
budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2007 roku.
W/w informacja stanowi załącznik do protokółu.
Następnie radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej-odczytał
informację Komisji Budżetowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze Br.
Powyższa informacja stanowi załącznik do protokółu.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dot.wykonania budżetu Gminy Łazy za
I półrocze 2007 roku.
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Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi do
przedłożonej Radzie informacji.
Uwag radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady stwierdził , że Rada Miejska w Łazach przyjęła informację
z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2007 roku.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że przedkładany projekt zmian
do budżetu Gminy Łazy na rok 2007 proponuje zwiększenie planu dochodów budżetowych
łącznie o 400.000 zł, w tym: z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Śląskiego w ramach
Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w wysokości 40.000 zł i z tytułu
zwiększenia planu dochodów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę
360.000 zł. Kwotę te proponuje przeznaczyć się na następujące wydatki:
1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – rozdziale 01095 – pozostała działalność
z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Wiesiółce – 20.000 zł i budowę boiska
sportowego w Niegowoniczkach – 20.000 zł,
2. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdziale 70005 – gospodarka
nieruchomościami

o

kwotę

30.000

zł

z

przeznaczeniem

na

zmianę

planu

zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,
3. w dziale 750 – administracja publiczna – rozdziale 79095 – pozostała działalność –
o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonego odszkodowania,
4. w dziale 757 – obsługa długu publicznego – z przeznaczeniem na wydatki związane
z obsługą zadłużenia gminy t.j. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości
200.000 zł,
5. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90095 –
pozostała działalność – o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie
odwodnienia ul. Wierzbowej w Niegowonicach 25.000 zł oraz współfinansowanie
budowy wodociągu w Hutkach Kankach w wysokości 20.000 zł i wymianę przyłącza
wodociągowego (boisko sportowe w Niegowonicach) 10.000 zł,
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6. w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z przeznaczeniem na
modernizację dachu na budynku biblioteki publicznej w wysokości 30.000 zł,
7. w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia
stadionu miejskiego w wysokości 10.000 zł.
Ponadto proponuje się przenieść:
- kwotę 11.000 zł w ramach działu 600 – transport i łączność – z rozdziału 60016 – drogi
publiczne gminne z wydatków bieżących do rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe –
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na remont
chodnika przy ulicy Fabrycznej w Wysokiej,
- kwotę 116.500 zł (25.000 zł – straż miejska - 75416, pozostała działalność – 75495 –
50.000 zł i zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 92605 – 41.500 zł) na wydatki
bieżące w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem
na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015 w wysokości 91.500 zł
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – 40.000 zł, konserwację oświetlenia
ulicznego – 11.500 zł, spłatę modernizacji oświetlenia 40.000 zł, oraz zakup usług
pozostałych w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości 25.000 zł.
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 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/86/07
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 r.
Do punktu nr 8.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom i przewodniczącym
osiedli.
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Powiedział, że zdecydowaliśmy się na podniesienie diety, z uwagi na to że w Radzie są radni,
którzy bardzo sumiennie wykonują swoje obowiązki i jako przykład podał radną Martę
Grzesicę Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty , Zdrowia i Opieki Społecznej, która w
pierwszym roku działania Rady pozyskała dość znaczną sumę pieniędzy na odnowienie
swojego sołectwa. Dodał również, że koszty wzrostu z tytułu wyższych diet mieszczą się w
planie wydatków na obsługę Rady. Radni nie wyjeżdżali w ubiegłym roku na żadne
szkolenia . Ponadto uzasadniając taką decyzję powiedział, że na początku kadencji świadomie
nie były podnoszone diety dlatego, aby ustabilizowała się sytuacja finansowa Gminy. Znamy
efekty pracy Sołtysów , dlatego również podnieśliśmy diety dla nich o 70%. Komisje Rady
pracują często, również powoływane są zespoły doraźne. Dostosowaliśmy propozycję
wysokości diet do wysokości diet jakie są w powiecie, gdzie radny szeregowy otrzymuje dietę
w wysokości 1.200 zł. Dodał, że również był wniosek Komisji Rewizyjnej, aby podnieść
wysokość diet.
Następnie Przewodniczący zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w tej sprawie.
Radny Jan Hoffman – stwierdził, że będzie głosował przeciwko podnoszeniu diet. Dodał, że
jest radnym już drugą kadencję. Do tej pory radni otrzymywali dietę w wysokości 600 zł. i
uważa, że to jest wystarczająco. W poprzedniej kadencji podjęliśmy decyzję, aby obniżyć
dietę przewodniczącemu z 1650 zł na 1200 zł, gdyż uważaliśmy, że 1650 zł. to było zbyt
dużo. Obecnie dziwi się, że 10 radnych występuje z wnioskiem o podniesienie diet. Myśli, że
10 radnych jest za tym wnioskiem, gdyż obecnie potrzebują pieniędzy. Radny dodał, że nasza
Gmina jest jedną z Gmin najbiedniejszych w Woj. Śląskim, gdzie dług na koniec roku
wyniesie 14,5, budżet nasz wynosi zaledwie 28 mln.zł, zaciągnięty jest kredyt na basen w
wysokości 7 mln.zł., ponadto Burmistrz wszelkimi sposobami stara się o dodatkowe środki
finansowe. Radny uważa, ze w tej sytuacji nie należy podwyższać diet, nie rozumie dlaczego
miały by te diety być podwyższone. Ponadto uzasadnienie wniosku o podwyższenie diet
radnego nie przekonuje. Radny dodał, że służba radnego, to służba społeczna. Jeżeli ktoś nie
chce być radnym to nie musi nim być, może zrezygnować. Uważa ponadto, że w poprzedniej
kadencji radnymi było kilku nauczycieli, którzy mało zarabiali, a mimo tego nie proponowali
podnoszenia diet. W związku z powyższym radny stwierdził, że jest przeciwny podwyższaniu
diet.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że inicjatywa uchwałodawcza tej uchwały
wyszła od Rady Miejskiej. Projekt uchwały podpisały następujące osoby: Maciej Kubiczek,
Anna Staniaszek, Ryszard Dziechciarz, Tadeusz Czop, Marta Grzesia, Stefan Kubasik,
Marcin Wałcerz, Maria Stempel, Władysław Nowak, Henryk Mogieła.
Ponadto dodał, że 2 radnych było nieobecnych przy podpisywaniu wniosku.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy chcą zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Innych wag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( głosów za …………… ) podjęła Uchwałę
Nr IX/87/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
30 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym,
sołtysom i przewodniczącym osiedli.
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Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania w ciągu drogi
powiatowej nr 14286 Łazy- Wysoka o nazwie „remont nawierzchni chodnika przy
ul. Fabrycznej w Wysokiej”.
Radny Jan Hoffman bez usprawiedliwienia opuścił salę obrad Rady.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji poinformowała, że
Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedłożony 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 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/88/07
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację
zadania w ciągu drogi powiatowej nr 14286 Łazy- Wysoka o nazwie „remont
nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Wysokiej”.
Do punktu nr 10.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy
Łazy.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji poinformowała, że
Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedłożony 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 13 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/89/07
w sprawie nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy.

Do punktu nr 11.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/59 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 20 września 1995 roku w sprawie: zmiany i nadania ulicom na terenie Miasta
i Gminy Łazy.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji poinformowała, że
Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedłożony 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 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/90/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/59 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 września
1995 roku w sprawie: zmiany i nadania ulicom na terenie Miasta i Gminy Łazy.
Do punktu nr 12 i 13.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy - przedstawiła projekty uchwały:
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy.
- w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Radna Marta Grzesia - poinformowała, że bardzo dobrze iż te uchwały zostały przedłożone
Radzie do zatwierdzenia. Jest za podjęciem tych uchwał, gdyż pracownicy, o których mowa
w uchwałach zarabiają bardzo mało pieniędzy.
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1)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (13głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/91/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy.
2)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały
w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/92/07
w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Do punktu nr 14 i 15 .
Lidia Ślęzak – Kierownik Wydziału Infrastruktury – przedstawiła projekty uchwał:
- w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
Poinformowała, że Rada Miejska w drodze uchwały rozstrzyga o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14
ust.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone analizą dotycząca zasadności
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przystąpienia do sporządzania zmiany planu oraz stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami studium. Uchwała Rady Miejskiej w Łazach o przystąpieniu do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy,
obejmująca obszar określony na mapie w skali 1:5000, rozpocznie tryb formalno – prawny
sporządzania zmiany planu, stosownie do zapisów wyżej wymienionej ustawy.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do Huty CMC
Zawiercie spowodowane jest koniecznością wprowadzenia wariantowego przebiegu trasy
przebiegu rurociągu tlenu. Zmiana ta podyktowana jest negatywną opinią Nadleśnictwa
Siewierz oraz opinią w tej sprawie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
(pismo nr ZZ-2120/44/2007 z dnia 28.06.2007r.), w której wskazano propozycję
alternatywnego przebiegu rurociągu w stosunku do przyjętego w uchwale nr IV/30/07 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 29 stycznia 2007r.
Obecne przeznaczenie terenu uniemożliwia lokalizację inwestycji liniowej infrastruktury
technicznej tj. gazociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie, który przebiega przez tereny gmin
Dąbrowa Górnicza, Łazy, Ogrodzieniec i Zawiercie. Aby umożliwić inwestorowi uzyskanie
pozwolenia na budowę, niezbędne jest uwzględnienie tego przedsięwzięcia miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie stwierdzono brak zgodności planowanej zmiany z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łazy. Wyznaczone w studium kierunki polityki przestrzennej gminy nie
dopuszczają możliwości wprowadzenia elementów zagospodarowania przestrzennego, innych
niż ujęte w studium, także tych z zakresu infrastruktury technicznej o znaczeniu
ponadlokalnym. W celu doprowadzenia do zgodności dokumentów konieczne jest
sporządzenie stosownej zmiany w obowiązującym obecnie studium i uchwalenie przez Radę
Miejską wyprzedzająco w stosunku do zmiany planu miejscowego.
W związku z powyższym Rada Miejska w Łazach podejmie jednocześnie uchwałę
o sporządzeniu zmiany studium w zakresie zapewniającym doprowadzenie do spójności
dokumentów prawa miejscowego z kierunkami polityki przestrzennej gminy, określonymi w
studium.

1)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały
w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/93/07
w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie
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2)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/94/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łazy dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie.
Do punktu nr 16.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek – poinformował, że radny Jan Hoffman niemal
rok pracował tylko w 1 komisji, a obecnie zgłasza akces pracy w Komisji Porządku
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska.
Radny Jan Hoffman - powiedział, że na ręce Przewodniczącego Rady złożył pismo
informujące, iż rezygnuje z pracy w Komisji Budżetowej, a zgłasza chęć pracy w Komisji
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska. Stwierdził, że to nie z jego
winy dopiero teraz zostaje powołany do tej Komisji. Jeśli uchwała byłaby wcześniej, to radny
wcześniej pracowałby w Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i
Środowiska.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek – powiedział, że nie było złożonego takiego
pisma. Poprosił radnego o kserokopię. Stwierdził, że jeżeli było to jego uchybienie bądź
niedopatrzenie to publicznie na sesji przeprosi radnego Jana Hoffmana.
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 13 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/95/07
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska Rady Miejskiej w Łazach
Do punktu nr 17.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapoznał Radę z pismem
Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ławników
wybieranych przez Radę Miejską w Łazach.
W/w pismo stanowi załącznik do protokółu.
Poinformował, że Rada Miejska w Łazach Uchwałą Nr VII/67/07 z dnia 25.06.2007 r.
powołała zespół opiniujący kandydatów na ławników w osobach:
1.Maciej Kubiczek – przewodniczący
2.Leszek Bogłowski,
3.Tadeusz Czop,
4.Władysław Nowak,
5.Anna Staniaszek,
6.Maria Stempel
Odczytał również protokoły z posiedzeń zespołu opiniującego kandydatów na ławników
odbytych w dniu 08.08.2007 r. i 21.09.2007 r.
Następnie przedstawił poszczególne kandydatury na ławników zgłoszone do Rady Miejskiej
w Łazach, spośród których Rada dokona wyboru ławników.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego
w Częstochowie Rada Miejska w Łazach dokonuje wyboru:
- 2 ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie, w tym 1 ławnika do Sądu Okręgowego
w Częstochowie do orzekania z zakresu prawa pracy
- 7 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy.
Przewodniczący Rady powiedział również, że kandydatów na ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy mogły zgłaszać jedynie związki zawodowe oraz
organizacje pracodawców.
Do naszej Rady wpłynęły 2 kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu
do orzekania z zakresu prawa pracy, natomiast do Sądu Okręgowego w Częstochowie
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy nie wpłynęła żadna kandydatura.
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Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów
do pracy w Komisji Skrutacyjnej – powołanej celem wyboru ławników.
Zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej wyrazili :
- radny Henryk Mogieła.
- radna Marta Grzesica,
- radny Kazimierz Wadas
Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się przystąpiła do pracy.
Radnym zostały rozdane karty do głosowania tajnego.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Henryk Mogieła poinformował
zasadach dokonania wyboru ławników.

radnych o

Następnie po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Henryk Mogieła odczytał protokoły Komisji Skrutacyjnej:
- wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie ,
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu sesji.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w wyniku
głosowania tajnego stwierdzono, że 2 kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Zawierciu uzyskało jednakową liczbę głosów, w związku z tym należy przeprowadzić
ponowne głosowanie tajne.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zarządził
przeprowadzenie II głosowania tajnego celem wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Częstochowie i Sądu Rejonowego w Zawierciu.
Zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej aby przystąpiła do wykonania czynności.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
- Henryk Mogieła

- Przewodniczący

- Marta Grzesica

- Członek

- Kazimierz Wadas - Członek,
przystąpiła do pracy.
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Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Henryk
Mogieła odczytał protokoły wyborów, które stanowią załącznik do protokołu sesji.
Stwierdził, że ławnikami zostali wybrani:
1)
Wybiera się na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie Panią Krystynę Męcik,
ur. 19.06.1951r. w Zawierciu, córkę Stanisława i Alfredy, zam. Łazy, ul.Częstochowska 33.
2)
1.Następujące osoby wybiera się na ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu:
1) Zbigniew Czajer, ur. 27.07.1942 r. w Wysokiej, syn Stanisława i Janiny,
zam. Łazy, ul.Folwarczna 5/2.
2) Ewa Kubiczek, ur.10.09.1960 r. w Zawierciu, córka Mieczysława i Barbary,
zam. Rokitno Szlacheckie, ul. 1 Maja 1.
3) Dorota Lisak ur. 17.03.1973 r. w Katowicach, córka Piotra i Urszuli, zam. Łazy,
ul.Trójkąt 18/1.
4) Joanna Szkulik ur. 19.01.1968 r. w Zawierciu, córka Witolda i Zenony,
zam. Wysoka, ul.T.Kościuszki 69.
2.Następujące osoby wybiera się na ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:
1) Anna Świderska ur. 14.09.1957 r. w Łazach, córka Wiktora i Jadwigi,
zam. Zawiercie, ul.Podmiejska 16/13.
2) Bogusława Woźniak ur. 08.04.1950 w Rokitnie Szlacheckim, córka Józefa i Janiny,
zam. Rokitno Szlacheckie, ul.Kościuszki 39 A.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Miejska w Łazach podjęła Uchwałę
Nr IX/96/07 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011.
Do punktu nr 18.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał pismo Urzędu
Skarbowego w Zawierciu dot. oświadczeń majątkowych radnych.
W/w pismo w załączeniu.
Poinformował, że jak wynika z w/w pisma w oświadczeniach
stwierdzono nieprawidłowości:

majątkowych 2 radnych

-Bogłowski Leszek - nie wykazał diet radnego z poprzedniej kadencji
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-Żmuda Ryszard – nie dołączył do oświadczenia majątkowego kserokopii zeznania
podatkowego PIT – 40A za 2006 r.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo dot. oświadczeń majątkowych
Przewodniczącego Rady i Burmistrza Łaz przesłane od Wojewody Śląskiego. Powiedział, że
jak wynika z w/w pisma oświadczenia zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich
nieprawidłowości.
Pismo Wojewody Śląskiego Nr AK-Om 1146-6/12/07 stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 19.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - złożył informację dotycząca oświadczeń majątkowych
złożonych Burmistrzowi przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników
podległych jednostek za rok 2006.
W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 20.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwrócił się do radnych, aby na bieżąco zgłaszali
problemy, a nie czekali do sesji. Następnie udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone
w punkcie 5 porządku obrad sesji:
- w sprawie dzielnicowych powiedział, że obecnie 2 dzielnicowych, których etaty wykupiła
Gmina już wykonują swoje obowiązki. Można się z nimi kontaktować dzwoniąc na numer
alarmowy Policji. Od Komendanta Policji dowiedział się, że niebawem będą mieli swoje
numery telefonów. Obecnie czekamy na rozkład operacyjny. Środki finansowe na działalność
dzielnicowych Gmina posiada i czynione są starania, aby w przyszłym roku również środki te
były zabezpieczone,
- pomalowanie barierki i dziura będzie wykonana jak najszybciej,
- w ubiegłym roku odbył się przetarg na odśnieżanie , który był ogłoszony na rok
kalendarzowy tj. od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. Jest on aktualny i zajmuje się tym Spółka
Pana Kały.
Obecnie ogłoszony jest kolejny przetarg 5 listopada będzie otwarcie ofert. Powiedział, że ma
nadzieję, iż znajdą się chętni na odśnieżanie,
- w sprawie biegających psów, nie jesteśmy w stanie, nie mamy kompetencji jako Gmina. Od
takich spraw jest Policja, gdzie należy zgłaszać zdarzenia. Natomiast bezpańskie psy to
Gmina ma podpisaną umowę i wyłapywane są takie zwierzęta,
- wykaz środków przeznaczonych na poszczególne sołectwa będzie przygotowany.
Radnej Marcie Grzesicy w sprawie budowy chodnika i projektu na wykonanie chodnika to w
2008 roku jest to przewidziane, natomiast wystąpimy do Powiatu z zapytaniem, czy przystaną
na propozycję wykonania projektu.
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W sprawie remontu starych wiat to jest to koszt ok. 8 tys.zł i w tym roku tego nie zrobimy,
gdyż zabrakło pieniędzy. Dodał, że jeżeli wiaty będą dewastowane, to nie będziemy ich
remontować, gdyż jest to wyrzucanie pieniędzy.
W sprawie boiska w Chruszczobrodzie poinformował, że jest tam nakładka asfaltowa 4 cm
i nie da się równo taką nakładkę wykonać.
W sprawie szkolenia dot. pozyskiwania środków unijnych to Pani Kierownik Perkowska
prowadzi takie szkolenia. Będziemy Państwa radnych informować o szkoleniach. Pani
Perkowska na kolejną sesje przygotuje informację na jakie sołectwa udało się uzyskać środki
finansowe i w jakiej wysokości.
Radnemu Hoffmanowi Burmistrz odpowiedział że w przyszłym roku przeprowadzone
zostanie wznowienie granic w Pasiekach. Od dnia jutrzejszego Zarząd Dróg Powiatowych
ma porządkować sprawy wycięcia drzew.
W sprawie wymiany dachów na budynkach szkół, powiedział, że w ubiegłym roku prawie
wszystkie dachy musiały być remontowane. Kosztowało nas to 160 tys.zł., pieniędzy nie było
w budżecie i pisaliśmy pisma do Ministra Edukacji w tej sprawie. Było to skutkiem
odśnieżania i roku poprzedniego. Powiedział, że obecnie jest przyjęta taka polityka, że
wykonywane są nowe dachy, obecnie wykonywany jest dach na bibliotece w Łazach. Uważa,
że łatanie dachów jest mało efektywne.
W sprawie SP ZOZ – jego dalszego funkcjonowania poinformował, że będziemy przymierzać
się do prywatyzacji. Najpierw będziemy remontować te ośrodki, a następnie będziemy
prywatyzować.
Jeżeli będzie możliwość i znajdziemy środki to odnowimy parkiet na sali w szkole
w Niegowonicach.
W sprawie komunikacji poinformował, że prowadzi rozmowy z przewoźnikami. Jednak nie
wpływają wnioski od mieszkańców Niegowonic o dodatkowe kursy. Przewoźnicy prywatni
kierują się rachunkiem ekonomicznym.
Radnemu Wudarczykowi w sprawie remontu chodnika przy ul. 3-go Maja poinformował, że
być może w przyszłym roku Powiat przystąpi do kompleksowego remontu drogi wraz
z chodnikiem.
W sprawie projektów technicznych na inwestycje i remonty odpowiedział, że będzie wstępna
analiza , jeżeli się powiedzie to będziemy musieli składać projekty do wszystkich konkursów.
Do punktu nr 21.
Radny Kazimierz Wadas – powiedział, że na ostatniej sesji wystąpił z interpelacją dot.
naprawy dróg w Rokitnie Szlacheckim a w szczególności drogę na Laskową, która była
naprawiana.
Stwierdził, że źle jest wykonana ta droga, w dalszym ciągu są dziury ( od mostku do połowy
budynków ). Poprosił o dokonanie poprawek naprawy tej drogi.
Sołtys Sołectwa Ciągowice – Józef Nicoś – powiedział, że od 7 lat stara się o załatanie dziur
na drodze powiatowej ( od krzyżówki do lasu – ul. Wolności i 1-go Maja w Ciągowicach ).
Prosi o załatwienie tej sprawy.
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Ponadto zwrócił się z prośbą o załatanie dziur przy barierce przy Szkole Podstawowej w
Ciągowicach.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach – Wojciech Cabala – zawnioskował,
aby:
•

na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Konstytucji 3-go Maja wyprostować pochylony
znak drogowy,

•

na ul. Tartacznej w pobliżu skrzyżowania z ul. Zawierciańską namalować przejście dla
pieszych oraz umieścić znak pionowy A-3 „niebezpieczny zakręt w prawo”,

•

na ul. Zawierciańskiej umieścić znak pionowy A-4 ostrzegający o niebezpiecznym
zakręcie w lewo. Ponadto należy podnieść zapadniętą studzienkę kanalizacji
deszczowej w jezdni drogi, zlokalizowanej w pobliżu wjazdu na teren złomowiska,

•

znaki drogowe w obrębie skrzyżowania ulicy Mokrej z ul. Zawierciańską i
Słowackiego wyprostować i odnowić,

•

wykosić trawę w obrębie skrzyżowania z ul.Słowackiego,

•

na ul.Folwarcznej uzupełnić brakujące na istniejących słupkach znaki drogowe D-1
„droga z pierwszeństwem” i tablica pod znakiem T – 6 a oraz znak A- 6 b
„skrzyżowanie z drogą podporządkowaną”,

•

nakazać obcięcie gałęzi drzew przy ogrodzeniu posesji Pana Szwajc., zasłaniające
widoczność u wyjazdu z Osiedla Trójkąt w ul. Folwarczną,

•

uzupełnić znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” u wyjazdu z Osiedla Trójkąt,

•

umieścić znak A-7 w obrębie skrzyżowania z ul.Tartaczną,

•

ponowić wniosek do Rejonu Energetycznego w Zawierciu o przesunięcie słupa
zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Konstytucji 3-go Maja,

•

umieścić brakujące lustro w obrębie skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Konstytucji 3-go
Maja,

•

umieścić na ul.Górnej i Kamiennej tablice z nazwą ulic od strony ul. Konstytucji 3-go
Maja i na wzgórzu,

•

na ul. Źródlanej oczyścić z trawy krawężniki wzdłuż drogi,
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•

oczyścić chodniki ulic Okrzei i Narutowicza z trawy ,

•

wybudować chodnik przy ul. Konstytucji 3-go Maja po obu stronach ulicy ( droga
powiatowa ),
na ul. Konstytucji wyprostować i pomalować metalowe słupy oświetlenia ulicznego,
zabezpieczyć dostęp do instalacji elektrycznej latarni przed dostępem osób trzecich
( dot. również ul. Dworcowej ),
przy budynku MOK i Biblioteki Publicznej zabezpieczyć odstające od ściany
budynków kable elektryczne oraz skrzynkę gazowniczą , której drzwiczki są
pokrzywione, a zamek jest uszkodzony,
zabezpieczyć za budynkiem MOK – u wystające kable,
uruchomić oświetlenie za budynkiem MOK ( w parku ),
na ul. Daszyńskiego należy dokonać obcięcia konarów drzewa „kasztan”
wrastających się w sieć telefoniczną i elektryczną ,
usunąć garby na jezdni ul. Konstytucji 3-go Maja,
zainstalować monitoring w centrum miasta Łaz,
odnowić znaki i wyprostować na odcinku drogi Wysoka – Łazy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

wycięcie krzaków w Łazach przy ul. Częstochowskiej przy wyjeździe z
kierunku Ciągowic ( słaba widoczność na zakręcie ) ,
oświetlenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach,
pomoc dla nowopowstałej stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łazach.

Łaz w

Sołtys Sołectwa Niegowonice – Wiesław Ludwikowski – powiedział, że nie dawno
wpłynęło pismo na ręce Pana Burmistrza od mieszkańców przysiółku Dębina potwierdzone
przez niego odnośnie ograniczenia tonażu na ulicy Kolejowej. Powiedział, że mieszkańcy
dziękują za wykonanie nowego odcinka drogi, jednak należy wziąć pod uwagę, że stary
odcinek ma całkiem inną budowę i jeżeli w dalszym ciągu możliwość przejazdu z
ładownością 10 ton się utrzyma to droga ta do wiosny zostanie całkowicie zniszczona. Jeżeli
Rada przyzna środki w przyszłorocznym budżecie na nową nakładkę na tej drodze to będzie
można to wykonać. Zaproponował, aby 3,5 t postawić znak przy ul. Kolejowej. Dodał, że na
tej drodze w chwili obecnej jest ograniczenie prędkości do 40 km/h , co nie jest przestrzegane
przez kierowców i proponuje zmianę znaku na 70 km/h. Poprosił o ostateczne uregulowanie
parkowania dużych samochodów
ciężarowych na parkingu przed kościołem w
Niegowonicach. Jest to parking nie duży, stoją tam pojemniki do segregowania nieczystości i
niejednokrotnie firma ma trudności z podjechaniem i opróżnianiem pojemników . Następnie
powiedział, że mieszkańcy przysiółka Niwa zwrócili się do niego o wycięcie chaszczy, gdyż
nie ma tam widoczności, jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi i prosi o natychmiastowa
interwencję w tej sprawie.
Sołtys kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że po wypowiedzi na ostatniej sesji Pani
Kierownik Anny Tarapaty- Pogoda zmuszony został do wypowiedzi. Jako Sołtys Niegowonic
poczuł się osobiście tym dotknięty, że z doktorem Sołtysikiem ukryliśmy, bo to było
powiedziane, że zostały ukryte okna na strychu Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach,
zakupione przez Urząd Miasta i Gminy jakieś 7 lat temu przygotowując się do remontu
ośrodka. Skoro zostały ukryte to nie tylko przez doktora Sołtysia, ale tak samo przeze mnie
jako przez sołtysa, który wiedział, że te okna są. Zwracając się do Pani doktor poprosił, aby to
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sprostowała, bo skoro się nie wie to nie powinno mówić. Okna te nie zostały ukryte tylko
złożone i nie na strychu a na piętrze. Budynek naszego ośrodka ma stropodach i nie ma
strychu.
Dodał, że obserwuje od dłuższego czasu, że „pała Pani dziwną miłością do dr Sołtysia i
personelu Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach. Jest to niepokojące, gdyż dr Sołtysik wpisał
się po prostu jako obywatel w społeczność naszą i jest szanowanym lekarzem i człowiekiem.
Podstępy, które niejednokrotnie Pani robi są naprawdę grubymi nićmi szyte i bardzo nie
smaczne. Ja podam przykłady, żeby nie być gołosłownym. Kiedy przed pierwszym remontem
zorganizowałem spotkanie Sołtysów i Radnych trzech wsi Niegowonic, Niegowoniczek i
Grabowej, za to s[potkanie dr Sołtysik dostał naganę na piśmie i to jest faktem . Chciałby się
dowiedzieć, jakie konsekwencje poniósł lekarz, gdzie w tym temacie zabierał na sesji głos, u
którego czekałem z człowiekiem z wypadku przez dwie godziny pod drzwiami, który
prawdopodobnie w tym czasie wypisywał recepty. Wiem , że jest to nie fajna sprawa, nie
smaczna, że Pani robi co Pani może , z tym że nie robi Pani tak jakbyśmy życzyli sobie
społeczeństwo w stosunku do Niegowonic. Chcę powiedzieć jeszcze, że okna, które zostały
przygotowane na zamontowanie przy remoncie, przy kosztach 2.700 zł na montaż tych
okien dała wieś ze zbiórki pieniędzy, do remontu jaki został zrobiony według mnie po
łebkach i po to tylko, aby mógł ośrodek funkcjonować trzy wsie dołożyły 10 tys.zł,
procentowo jest to dosyć duża kwota. Proszę mi powiedzieć ile pozostałe wsie procentowo do
wielkości remontów dołożyły swoich środków. Ja proszę o zmianę stosunku do personelu
medycznego w Niegowonicach i wnioskuję po tym spotkaniu jakie z inicjatywy Pana
Burmistrza żeśmy odbyli, jako trzy Rady Sołeckie przy udziale Przewodniczącego Rady i
Radnych o jak najszybsze sprywatyzowanie Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach. Nie po
remoncie, bo do czasu remontu. znając możliwości finansowe Gminy ten ośrodek się zawali.
Północna ściana jest całkiem zgnita”.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że dokładnie przesłuchał tą kasetę co Pani Pogodowa
mówiła, tylko nie chciał na ostatniej sesji się wypowiadać, ponieważ tło sytuacji zna Pan
Wiesław Ludwikowski, który mieszka w Niegowonicach od samego początku, a on tylko
30 lat.
Zwracając się do Pani Kierownik powiedział „Pani Kierownik, Pani powiedziała tak okna
zostały ukryte, Pani je odkryła. Pan Ludwikowski powiedział, że Pani kłamie, bo nikt okien
nie schował, co przed Panią te okna ktoś schował?. Jak był remont to Pani w ogóle tam nie
było. Czy wie Pani jak ten remont by się odbywał?. Poprosiłem Burmistrza Czopa , Panią
Kierownik Ślęzak i Pana Inspektora, którzy przyjechali. Miały być tylko dziury w ścianach
połatane, pomalowane i ośrodek miał być oddany do użytku, taka była prawda. Nawet kostka
wokół ośrodka nie miała być wyłożona. Pani tam w ogóle nie było i Pani obraża
społeczeństwo Niegowonic, Sołtysa, Radnych i wszystkich”.
Następnie Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - udzielił odpowiedzi na powyższe zapytania
i wnioski zgłoszone przez radnych i sołtysów.
Powiedział, że jeżeli chodzi o ul.Laskową to była ona łatana. Obecnie powstają nowe dziury,
należało to zgłosić od razu, a nie czekać do sesji. Jeżeli Pan radny zgłosi propozycję nakładki
asfaltowej do 15 października br. to sprawę przeanalizujemy.
Jeżeli chodzi o dziury na ul. Wolności i 1-go Maja to będzie to wykonane jak najprędzej.
W sprawie wniosków Pana Cabali powiedział,że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego od
razu, lecz sukcesywnie będziemy to robić. Nie należy jednak czekać do sesji lecz od razu
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zgłaszać. W sprawie wycinki drzew to należy złożyć wniosek i sprawa zostanie załatwiona,
jeśli będzie zgoda Powiatu.
W sprawie garbu na ul.Konstytucji 3-go Maja w Łazach to przeprowadził rozmowę w tej
sprawie i jest deklaracja od Powiatu, że zostanie to zrobione.
W sprawie monitoringu centrum Łaz powiedział, że dążymy do realizacji, ale należy liczyć
się z tym, że jest to ogromny koszt.
W sprawie witaczy sprawa jest aktualnie rozważana, podobają nam się witacie drewniane, ale
są dosyć drogie. Jest propozycja, aby poprosić Pana sołtysa Zimnego o pomoc w tej sprawie.
W sprawie wycięcia krzaków odpowiedział, że będzie to wykonane.
Następnie powiedział, że jeżeli Pani dyrektor zgodzi się na podłączenie lampy przy szkole do
licznika w szkole to może być to wykonane. Jeśli chodzi o inne rozwiązanie to musimy
rozmawiać z energetyką.
W sprawie ograniczenia tonażu na drogach to jest wiele problemów, gdyż np. ograniczyliśmy
tonaż na drodze w Niegowonicach i od razu był protest osoby, która ma fermę kurczaków,
gdyż nie może tam wjechać samochodem ciężarowym z paszą czy z jajkami. Uważa, że
należy zwiększyć patrole Policji, aby nie przekraczano prędkości, a nie ograniczać tonażu.
W sprawie parkowania przy kościele, poinformował, że zlecona jest tabliczka – zakaz
parkowania w dni świąteczne.
W sprawie kursowania gimbusa to zgłoszonymi uwagami zajmie się Pani Dyrektor
Gimnazjum.
Do punktu nr 22.
---------------------Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 15.30 ogłosił zamknięcie IX sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
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