Protokół Nr VIII/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
30 lipca 2007 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
- 15 radnych
Obecnych na sesji Rady
- 13 radnych (zgodnie z załącznikiem nr 1)
Nieobecni Radni: Anna Staniaszek i Ryszard Dziechciarz
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – poprosił Radnych o powstanie z miejsc i
uczczenie minutą ciszy ofiar tragedii polskiego autokaru we Francji.
Do punktu nr 1
------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 12 radnych
oraz iż podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Następnie odczytał porządek obrad i zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych
projektów uchwał , a mianowicie jako punkt 7 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Katowicach i jako punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1
i Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004 roku
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy” oraz Uchwały
Nr XXXI/259/05 z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1
i Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004 roku
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy”.
Ponownie odczytał porządek obrad wraz z propozycją zmian i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie (12 głosów za) przyjęła propozycję zmian do
porządku obrad sesji.
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 lipca 2007 roku jak niżej:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 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 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych
przez Burmistrza Łaz w roku 2007.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/83/03
Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku
rolnego i leśnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03
Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku
od posiadania psów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/179/04 Rady Miejskiej Łaz z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łazach.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach Statutu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Łazy dla terenu położonego w Łazach – Osiedla „Stara Cementownia”.
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15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Łazach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom
i przewodniczącym zarządów osiedli.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy” oraz Uchwały Nr XXXI/259/05 z dnia
11 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 Uchwały Rady
Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy”.
18.Odpowiedzi na interpelacje.
19.Zapytania i wolne wnioski.
20.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 25 czerwca 2007 roku.
Radni uwag nie wnieśli.
Protokół został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) przyjęła protokół Nr VII/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25.06.2007r.
Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - przedstawił informację dotyczącą prac między
sesjami Rady.
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.
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Do punktu nr 5.
Henryk Mogieła – Radny – powiedział, że mieszkańcy Ciągowic są zaniepokojeni
przyszłością terenu po byłej jednostce wojskowej, który został sprzedany. Poprosił o
uzyskanie informacji z Gminy Poręba jakie są plany dot. zagospodarowania tego terenu i
poinformowanie mieszkańców w tej sprawie. Obawa mieszkańców jest dlatego, że martwią
się aby nie powstało tam, np. wysypisko śmieci.
Kazimierz Wadas – Radny – powiedział, że jedna z matek przekazała mu informację, że
przedszkole odmówiło przyjęcia jej dziecka. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem jaka
jest ilość dzieci jest na dzień dzisiejszy w przedszkolu i czy rzeczywiście brak jest miejsc.
Jaka ogólnie jest sytuacja w przedszkolach.
Tadeusz Czop – Radny – odczytał, a następnie złożył do protokołu następujące
zapytania:
1. Powtórne zapytanie do Pana Burmistrza, czy jest liderem PIS-u w Łazach. W ostatnim
czasie wyborcy pytają mnie, czy w Łazach zostało utworzone koło PIS i do kogo
zainteresowani mogli by się skierować w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym pytam, czy Pan Burmistrz utożsamia się z PIS-em w Łazach, jako
jego lider, czy zdemontuje te informacje, podając z jaką inną partią sympatyzuje lub nie.
Ponadto chciałem dodać, że z informacji mieszkańców i posłów PIS-u wynika, że został Pan
desygnowany na stanowisko p.o Burmistrza Łaz latem ubiegłego roku przez PIS, w związku
Pana deklaracji iż jest Pan sympatykiem tej partii i zobowiązuje się Pan stworzyć w Gminie
Łazy lokalne struktury tej partii.
2. Czy to prawda, że podczas wyjazdu delegacji z Gminy Łazy do Francji miał miejsce
niechlubny incydent, podczas którego interweniowały służby policyjne Francji. Proszę o
sprawozdanie z tej sytuacji i czy brał udział w powyższym incydencie Dyrektor MOK Pan
Knop. Jeżeli to zdarzenie dyshonorujące nas jako gminę partnerską miało miejsce, to proszę o
odpowiedź jakie konsekwencje służbowe będą wystosowane wobec Dyrektora.\
3. Kolejne zapytanie dotyczy w swej treści zarówno Pana Burmistrza jak i Pani sekretarz.
W odniesieniu do założonej na sesji absolutoryjnej interpelacji przez Radnego Wadasa,
pragnę doprecyzować pytanie do pana Burmistrza, czy i kiedy zamierza odwołać z
zajmowanego stanowiska sekretarza Panią Pelon?
Uzasadnienie do powyższego jest fakt znany i oczywisty dla wszystkich, że została
powołana podczas sprawowania funkcji burmistrza przeze mniema mój wniosek. Do chwili
obecnej, poprzednio jako burmistrz, obecnie jako radny oceniam negatywnie jej pracę,
poprzez liczne merytoryczne wpadki (nie będę tu ich komentował).
Pani sekretarz podczas powołania złożyła obietnicę wobec poprzedniej rady, że będzie
sprawować funkcję czysto merytorycznie. Natomiast czas pokazał, że ten temat jest jej obcy.
Poświęciła się natomiast lokalnej polityce, w tym głównie usuwaniu swych przeciwników i
manipulacjom kadrowym oraz przekłamywaniu stanu faktycznego na swoją korzyść , a za
który, jako sekretarz poprzedniej ekipy jest współodpowiedzialna. Proszę o odpowiedź jaki
układ wiąże Pana z Panią sekretarz, czy przedwyborczy, jak mówią mieszkańcy?
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Oraz zapytuję Panią sekretarz, czy zważywszy na oświadczenie wygłoszone mnie
i poprzedniej radzie, że będzie sprawowała funkcję sekretarza uczciwie, rzetelnie i z jak
najlepszą wiedzą oraz apolityczne poda się honorowo do dymisji. Powodem jest to, że pod
koniec mojej kadencji dawała mi czytelne sygnały, że jest zainteresowana pomocą dla mnie w
wyborach, prawdopodobnie za cenę swojego stanowiska. Oczywistym jest, że odmówiłem a
jednocześnie nabrałem przekonania o osobie, ponieważ nigdy nie zawierałem podejrzanych
układów.
Drugim faktem, który powinien skłonić Panią sekretarz do podania się do dymisji
jest złożenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych. Czyn taki może być w
przypadku skierowania sprawy do odpowiednich organów karalny. Czyny, które mogą
ocierać się już z domniemania o kodeks karny, powinny skłaniać do odpowiednich refleksji i
działań.
Za poświadczenie nieprawdy został odwołany wojewoda mazowiecki, w krótkim trybie przez
Premiera. Jeżeli pan Burmistrz jest zainteresowany szczegółami, to jestem gotowy sprawę
uszczegółowić. Ze względu na to, że jest kobietą nie chcę na razie stawiać jej w trudnej
i kompromitującej sytuacji.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy przez Pana Burmistrza czy też samą Panią
sekretarz, co podejrzewam może mieć miejsce kieruję sprawę do rozpatrzenia przez Wysoką
Radę, jako że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym sekretarza powołuję i
odwołuję rada gminy.
Proponuję powołanie nowej, młodej, wykształconej i prężnej osoby, która byłaby
powołana na to stanowisko zgodnie z programem przedwyborczym Pana Burmistrza. Dodam
tylko, że otrzymuję od wielu urzędników sygnały, iż Pani sekretarz wywiera na te osoby
presję, żeby przedstawiały moją osobę i ocenę mojego okresu sprawowania funkcji
burmistrza w sposób dyskredytujący i negatywny, co jest w sprzeczności z ich sumieniem
i własną oceną faktów.
Następnie radny Tadeusz Czop poprosił o odpowiedź w w/w sprawach na dzisiejszej sesji
oraz po sesji na piśmie.
Ryszard Żmuda – Radny – powiedział, że w Grabowej została zagrodzona droga przez
prywatnego właściciela posesji i prosi o zajęcie się tą sprawą, gdyż mieszkańcom stwarza ta
sytuacja ogromny problem w dojeździe do swoich działek. Dodał, że przeprowadzenie
komasacji jest bardzo potrzebne w Grabowej.
Jan Hoffman – Radny :
1.Zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych oraz
Wojewódzkich o wyczyszczenie, zrobienie i pogłębienie rowów:
- przy drodze wojewódzkiej DW 790,
- przy nowej drodze Kolejowej przepust jest niedrożny,
- przy drodze w kierunku Dąbrowy Górniczej zarośnięty jest rów krzakami,
- przy drodze powiatowej ( od SKR-u w kierunku rzeki Mitręga ) po ulewnych deszczach
zalewane są posesje po prawej stronie drogi,
2.Zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o dokończenie chodników , które miały być
wykonane w ubiegłym roku przy ul.Kościuszki w Niegowonicach od krzyżówki w kierunku
ul. Strażackiej oraz przy posesji Pana Kały.
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Następnie zapytał :
- czy zostaną uzupełnione tabliczki z nazwami ulic w Niegowonicach,
- ilu pracowników Urzędu kwalifikuje się do przejścia na emeryturę,
- kiedy zostanie dokończona budowa drogi Kolejowej i kiedy zostaną wykonane wjazdy
do pól od ul. Kolejowej w Niegowonicach oraz kiedy zostanie oznakowana,
- kiedy nastąpi łatanie dziur na drogach powiatowych,
- poprosił o przedstawienie wykonanych, a nie zrealizowanych projektów i kosztów
ich wykonania,
- zaproponował aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie uszkodzonej
jezdni drogi wojewódzkiej przy wjeździe do Niegowonic od strony Łośnia.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady:
- zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Konopnickiej nadal występuje wyciek wody,
- zapytał, czy nowo budowana droga do cmentarza zostanie utwardzona do samej bramy
cmentarnej,
- zgłosił potrzebę wykoszenia trawy na wprost kościoła przy ul.Piotra Skargi w Łazach.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady:
- zapytał, kiedy zostanie wykonane oznakowanie poziome na ul. Mickiewicza i Fabrycznej
w Wysokiej,
- zapytał, czy jest możliwość wykonania projektu oświetlenia ulicznego na ul. Konopnickiej
prowadzącej z Wysokiej do przystanku PKP w Wiesiółce,
- zapytał, czy jest możliwość wyburzenia budynku po Domu Kultury w Wysokiej ze względu
na bezpieczeństwo oraz pilne zabezpieczenie przed wejściem bawiących się tam dzieci,
- zawnioskował o wykonanie rowu melioracyjnego przy ul. Studziennej i Sportowej w
Wiesiółce,
Do punktu nr 6.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła

projekt uchwały w sprawie zmian do

budżetu Gminy Łazy na rok 2007, proponując zmiany polegające na::
1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 217.000 zł z tytułu wpływów ze
sprzedaży

nieruchomości

w

rozdziale

70005

–

gospodarka

gruntami

nieruchomościami
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 547.000 zł z przeznaczeniem na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 80.000 zł w tym
regulacje stanów prawnych, ogłoszenia, operaty szacunkowe – 64.000 zł,
wypłatę odszkodowań – 9.000 zł, wykup działek – 7.000 zł
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- budowę kotłowni przy Z Nr 1 w Łazach w rozdziale 80195 420.000 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego ( rozdział 90015) – 20.000 zł
- zakup kotła c.o. dla budynku socjalnego przy stadionie w Łazach 20.000 zł oraz
zwiększenie planowanych wydatków na budynek socjalny w Rokitnie
Szlacheckim
o 7.000 zł z przeznaczeniem na przyłącza elektryczne i gazowe (rozdział 92605),
łącznie 27.000 zł.
3. Aktualizacji planowanych kosztów oczyszczalni ścieków ujętych w planie
wieloletnich zadań inwestycyjnych.
4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach powodują zwiększenie deficytu
budżetowego o 330.000 zł. Deficyt ten proponuje się pokryć pożyczką z WFOŚ i GW
w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kotłowni przy ZS Nr 1 w Łazach.
Jednocześnie proponujecie zwiększyć limit zaciąganych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o 330.000 zł do
7.830.000 zł.

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 VIII/74/07
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 rok.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości 330.000 zł na okres 3 lat na sfinansowanie
planowanego niedoboru budżetu w roku 2007 w związku z przystąpieniem do realizacji
inwestycji „Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół nr 1 w Łazach”.
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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 VIII/75/07
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach
Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych przez Burmistrza Łaz w roku 2007.
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 VIII/76/07
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych przez Burmistrza Łaz
w roku 2007.
Do punktu nr 9.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/83/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia
4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego i leśnego.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VIII/77/07
w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/83/03 Rady Miejskiej
Łaz z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego i
leśnego.
Do punktu nr 10.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 4 grudnia
2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od posiadania psów.
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 VIII/78/07
w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/03 Rady Miejskiej
Łaz z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od
posiadania psów.
Do punktu nr 11.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła
projekt uchwały w sprawie
zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/04 Rady Miejskiej
Łaz z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2005 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VIII/79/07
w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/04
Rady Miejskiej Łaz z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2005 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 12 i 13.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że proponowane projekty uchwał w sprawie
powołania gminnej jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach oraz
nadania tej jednostce statutu wynikają z konieczności przygotowania koncepcji
funkcjonowania krytej pływalni ( ogłoszenie konkursu na dyrektora OSiR ) jak również są
próbą kompleksowego uporządkowania spraw sportu w naszej Gminie.
Przewidywany termin oddania krytej pływalni - 30 listopada br.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionych projektów
uchwał.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VIII/80/07
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łazach.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach Statutu.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VIII/81/07
w sprawie nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łazach Statutu.
Do punktu nr 14.
Lidia Ślęzak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – przedstawiła Radnym projekt
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Łazy dla terenu położonego w Łazach – Osiedla „Stara Cementownia”.
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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 VIII/82/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy
dla terenu położonego w Łazach – Osiedla „Stara Cementownia”.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach ogłosił 10 minutową
przerwę po czym wznowiono obrady.
Do punktu nr 15.
Przewodniczący Rady-poinformował, że Radny Jan Hoffman zrezygnował z pracy w
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach z przyczyn osobistych i w związku z tym jest
konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Łazach.
Proponuje się następujący skład Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach:
1. Nowak Władysław
2. Czop Tadeusz
3. Kubasik Stefan
4. Wałcerz Marcin
5. Grzesica Marta
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 większością głosów ( 12 głosów za, 1 wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę
Nr VIII/83/07 ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr 16.
Henryk Mogieła – radny – powiedział, że proponuje się zmianę wysokości diety dla
sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z 140 zł na 200 zł. Dodał, że dieta ta i tak
jest zbyt niska Sołtysi ponoszą koszty związane z dojazdami, telefonami i słusznie im się to
należy.
Tadeusz Czop – radny – zaproponował, aby dietę dla sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli zwiększyć na kwotę 240 zł , gdyż zasługują na to.
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 VIII/84/07
w sprawie
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom
i przewodniczącym zarządów osiedli.
Do punktu nr 17.
Agnieszka Perkowska- Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia
28 lipca 2004 roku w sprawie
przyjęcia
„ Planu
Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Łazy” oraz Uchwały
Nr XXXI/259/05 z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany treści załącznika
Nr 1 i Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004
roku
w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy”.
Poinformowała, że zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy o finansach publicznych gminy i powiaty
woj. Śląskiego są zobowiązane do przedstawienia do dnia 15 sierpnia br. wszystkich
propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych,
z wykorzystaniem środków krajowych. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do
aktualizacji wszystkich dokumentów, w tym załączników do Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Łazy, które będą zawierały inwestycje, które są zaktualizowane
i dostosowane do bieżących potrzeb inwestycyjnych Gminy. Inwestycje, które są zawarte
załączniku do projektu uchwały były szeroko omawiane na posiedzeniach Komisji. W
załączniku tym uwzględnione zostały wszystkie sugestie i propozycje radnych. Załącznik ten
może być aktualizowany przy ogłaszaniu kolejnych konkursów. Nie jest on kategorycznie
zamknięty, mogą być dokonywane w nim zmiany.
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Jan Hoffman – Radny – powiedział, że w poprzedniej kadencji remontowany był Dom
Kultury w Chruszczobrodzie i obecnie znowu to zadanie jest ujęte u przedstawionym
załączniku robót do wykonania. Powiedział, że nie rozumie dlaczego to samo zadanie
dwukrotnie będzie wykonywane. Następnie powiedział, że na remont Ośrodka Zdrowia
w Chruszczobrodzie przeznaczona jest bardzo duża kwota, bo aż 500 tys.zł. Uważa że za taką
kwotę można by wybudować nowy ośrodek, a nie tylko przeprowadzić remont. Dodał, że w
Niegowonicach Ośrodek Zdrowia był remontowany tylko w części. Obecnie leje się tam
dach, co spowoduje zniszczenia. Stwierdził również, że remiza w Niegowonicach jest
jedynym budynkiem, który nie został remontowany. Radny zaproponował do załącznika
dopisać:
- remont Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach,
- remont remizy OSP w Niegowonicach.
Tadeusz Czop – Radny – powiedział, że po konsultacjach z Zarządem Osiedla jest
propozycja dopisania do planu dokończenie gazyfikacji Miasta Łazy i dopisanie budowy
boisk osiedlowych Głazówka i Spalenisko.
Radny Jan Hoffman – stwierdził, że gazyfikacja Niegowonic i budowa Jurajskiego Parku
Sportu i Rekreacji w Niegowonicach, ze względu na koszty są zadaniami nie realnymi do
wykonania i są wpisane tylko po to, żeby radni z Niegowonic nie zdenerwowali się, iż na
terenie tej miejscowości nic nie będzie robione.
Agnieszka Perkowska- Gondecka – powiedziała, że dokument jest otwarty i można go
uzupełnić o propozycje radnych. Jednak dodała, że propozycja radnego T.Czopa dot.
gazyfikacji Łaz to można go wpisać, ale w ramach innych środków, gdyż żadne środki unijne
nie przewidują takich środków. Jeżeli chodzi o boiska sportowe, to proponuje wpisać to
zadanie przy zadaniu Łazowianka.
Jeżeli chodzi o budowa Jurajskiego Parku Sportu i Rekreacji w Niegowonicach i dlatego to
zadanie jest wpisane do załącznika.
Wpisanie zadań do załącznika nie jest jednoznaczne z pozyskaniem środków, gdyż na każde
zadanie ogłaszany jest konkurs.
Radna Marta Grzesia – zaproponowała, aby odczytał wszystkie zadania wypisane w
załączniku, aby zebrani wiedzieli co jest planowane do wykonania. Powiedziała, że radny Jan
Hoffman jest uprzedzony do wszelkich zadań wykonywanych w Chruszczobrodzie oraz do
niej samej.
Następnie zapytała, czy można wprowadzić do załącznika często poruszanej sprawy boisk
sportowych przy szkołach.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że zadania wykazane w przedmiotowym
załączniku są naszymi marzeniami. Realizacja tych zadań zależy od posiadanych środków
finansowych. Środki te w kolejnych latach są bardzo ograniczone, z czym należy się liczyć.
Powiedział, że życzyłby sobie i wszystkim radnym aby jak najwięcej wykonać zadań, ale
należy zdawać sobie sprawę, że w tej kadencji będziemy przede wszystkim spłacać długi
i zajmować się naprawą sytuacji finansowej Gminy.
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Agnieszka Perkowska- Gondecka – odczytała zadania proponowane do wykonania w latach
2008-2020. ( jest to załącznik do Uchwały RM w Łazach Nr VIII/85/07 )
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Materiały po uzupełnieniu zostały ponownie rozdane radnym i odczytane.
Przewodniczący Rady – poprosił Kierownika SP ZOZ w Łazach – aby odniosła się do tej
kwoty a mianowicie do remontu Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach, gdyż planowana była
kwota 500 tys.zł. a w chwili obecnej zwiększa się na 800 tys.zł.
Anna Tarapaty- Pogoda – Kierownik SP ZOZ w Łazach – powiedziała, że w chwili
obecnej jest zaskoczona, ponieważ jeżeli chodzi o remonty Ośrodków Zdrowia
w Niegowonicach to była przewidziana kwota środków własnych jedynie na wniosek 500
tys.zł.. Tej kwocie nie mieści się tylko remont ośrodka, ale w tych środkach chcieliśmy
uruchomić program uświadamiania społeczeństwa wiejskiego w zakresie chorób krążenia.
Program obejmuje wsie położone na naszym terenie. Środki z tego wniosku byłyby
przeznaczone na przeszkolenie personelu, na wykłady specjalistów dla ludności wiejskiej
i stąd te pieniądze są może według Pana radnego Hoffmana duże. Wie jednak
z doświadczenia, że jeżeli we wniosku jest tylko sam remont, to takie wnioski są odrzucane,
ponieważ remont ośrodka jest to zadanie gminy i gmina powinna to zrobić. Zdajemy sobie
sprawę , że gmina ma taką sytuację trudną, dlatego też zakład kosztem wielu wysiłków
odkłada pieniądze, żeby ten wkład własny sam podjął. Jeżeli chodzi o sprawę
doremontowienia ośrodka zdrowia w Niegowonicach to w chwili obecnej nie wie w jakiej
wysokości będą te środki w późniejszych latach to oczywiście podejmiemy tą sprawę.
Dodała, że w Ośrodku Zdrowia w Niegowonicach kierownikiem jest Pan doktor Sołtysik,
który otrzymuje nie mały dodatek kierowniczy po to, aby koordynował pracę ośrodka, żeby
zgłaszał wynikłe problemy, awarie. Dodała, że dzisiaj dowiedziała się że przecieka dach.
Nikt wcześniej nie powiadomił jej o tym problemie. Jej zdaniem jest to skandal , o tym
powinna wiedzieć wówczas by się wspólnie zastanowili co z tym zrobić, że należy to
naprawić . W Chruszczobrodzie też przeciekał dach, jednak o tym została powiadomiona
i został naprawiony,
O problemach w Niegowonicach dowiaduje się na forum Rady, jest to celowe działanie, żeby
pokazać że źle pracujemy. Bardzo prosi, aby na przyszłość takie rzeczy były zgłaszane
i wówczas na bieżąco zostaną usunięte. Dlaczego tak się stało to chce wyjaśnić z uwagi na to,
że radny Hoffman ciągle ma pretensje .
W 2003 roku w październiku w momencie przejęcia służby zdrowia z Zawiercia, Dyrektor
Sanepidu powiedział, że jeżeli natychmiast nie rozpocznie się remontu w Ośrodku Zdrowia
w Niegowonicach, gdzie budynek jest w stanie katastrofalnym to ośrodek jest natychmiast do
zamknięcia . Nie mogliśmy nawet minuty z tym remontem zwlekać. Ponieważ nie było
środków unijnych, dlatego musieliśmy remont przeprowadzić za takie pieniądze jakimi
dysponowaliśmy. Został ogłoszony przetarg , remont został wykonany więc uważa, że jest
zrobione wszystko w porządku. Dodała, że w Łazach również są piwnice, w których jest
wilgoć. Niestety nie mamy pieniędzy żebyśmy zaczynali od piwnicy, musimy w pierwszej
kolejności przystosować ośrodki, żeby mogli funkcjonować tam lekarze i ludzie być
przyjmowani, a w następnej kolejności będziemy remontować piwnice. Remonty
wykonaliśmy z takich pieniędzy jakie mieliśmy na początku naszej działalności, tylko
i wyłącznie dla tego, a Niegowonice tak były doprowadzone do takiego stanu, że nawet okna
które tam któraś tam Rada poprzednia załatwiła do Niegowonic były ukryte na strychu
i leżały tam niewprawione, to jest to po prostu skandal, ja te okna odkryłam i żeśmy
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wprawiali te okna. Stwierdziła, że nie rozumie dlaczego teraz mówi się, że jest to źle zrobione
i należy zwrócić uwagę jak było na początku, gdy były przejmowane ośrodki zdrowia.
Dodała również, że należy cieszyć się, iż udało nam się pozyskać środki na remont ośrodka
w Łazach, obecnie staramy się o maksymalne środki na Chruszczobród.
Są uchybienia w Niegowonicach zrobimy je, ale w późniejszym czasie, bo wszystkie ośrodki
muszą być wyremontowane do 2008 roku i muszą odpowiadać wymogą Ministra Zdrowia,
gdyż w przeciwnym wypadku zostaną zamknięte.
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 VIII/85/07
zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXI/166/04 z dnia
28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia „ Planu Rozwoju
Lokalnego Miasta i Gminy Łazy” oraz Uchwały Nr XXXI/259/05 z dnia 11 sierpnia
2005 roku w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Łazach Nr XXI/166/04 z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia
„ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy”.
Do punktu nr 18.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
dzisiejszej sesji, a mianowicie:
- Radnemu Henrykowi Mogieła odpowiedział, że w sprawie zagospodarowania
nieruchomości po byłej jednostce wojskowej położonej w granicach administracyjnych
Gmina Poręba. Urząd wystąpi z odpowiednim pismem do Burmistrza Miasta Poręby w tej
sprawie.
- Radnemu Kazimierzowi Wadasowi odpowiedział, że w sprawie ilości dzieci i zasad
organizacji oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2007/2008, wyjaśniam, że z protokołu z posiedzenia
Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej wynika, że na listach rezerwowych znalazło się łącznie
30 dzieci w wieku 3-5 lat (z tego 21 – w budynku przy ul. Topolowej oraz 9 – przy ul.
Kolejowej). Dzieci te nie zostały przyjęte do przedszkola ze względu na brak miejsc
w 5 oddziałach zatwierdzonych przez Burmistrza Łaz w dniu 31.05.2007r. na rok szkolny
2007/2008.
W czasie wakacji zaczęły wpływać do Dyrektora PP1 w Łazach odwołania rodziców
od decyzji w/w Komisji oraz nowe wnioski z prośbą o przyjęcie dzieci do przedszkola. Pani
Dyrektor złożyła w UMiG stosowną dokumentację potwierdzającą, że na dzień dzisiejszy 34
rodziców ubiega się o podjęcie takiej decyzji.
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Obecnie musimy zdecydować się czy utworzyć szósty oddział, co wiąże się z
dodatkowymi środkami finansowymi, czy też sprawdzić ile faktycznie dzieci będzie
uczęszczało do przedszkola od 03.09.2007r.
- Radnemu Tadeuszowi Czop odpowiedział, że zadane przez radnego pytania na dzisiejszej
sesji traktuje jako prowokację. Jest mu przykro, że brak jest współpracy i że radny nie ma
czasu na zajmowanie się tym co ludzi boli, co trzeba zrealizować, co naprawić. Napraw jest
bardzo dużo np. sprzedaż mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach, a żeby do
tego doszło to musimy wrócić do tyłu 3 kroki, bo obliczenia jakie były dokonane za Pana
Czopa były dokonane źle. Jeżeli chodzi o Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
które prowadzi bardzo pożyteczną działalność to do tej pory nie wiadomo na jakich zasadach
i warunkach został przekazany budynek.. Powiedział, że w tej sprawie występuje błąd za
błędem, a Pan Czop prowokuje go i pyta czy jest liderem PiS – u . Stwierdził, że nie jest
liderem PiS –u. Dodał, że jest dumny że startując w wyborach miał poparcie Pis, Platformy
Obywatelskiej, partii lewicowych, kontrkandydatów: Kazimierza Wadasa, Mieczysława
Skręta. Ze wszystkimi osobami, które wymienił współpracuje mu się bardzo dobrze,
natomiast Pan Czop upatrzył sobie w jego osobie jakiegoś wroga śmiertelnego. Uważa, że dla
Pana Czopa bycie radnym nie jest dla niego zaszczytem lecz zdegradowaniem z funkcji
burmistrza na radnego.
Ponadto Burmistrz Maciej Kaczyński zachęcił radnego Tadeusza Czopa do współpracy.
Stwierdził, że nie jest liderem PiS – u, i jeżeli chodzi o nominację na pełniącego funkcję
Burmistrza to nie PiS go nominował, a Premier Polski – Jarosław Kaczyński. Nie był to
żaden układ, zostało to zrobione bezinteresownie. Obecnie bardzo dobrze układa się
współpraca min. z Panią Poseł Malik, która pomaga naszej Gminie w ratowaniu finansów
publicznych.
Następnie poinformował, że żadne służby Policyjne nie interweniowały podczas delegacji
francuskiej.
Jeżeli chodzi o zapytanie „czy i kiedy zamierzam odwołać Panią Sekretarz Pelon. Jaki układ
wiąże mnie i Panią Pelon, czy to jest układ przedwyborczy?” Burmistrz odpowiedział, że to
nie jest żaden układ. Dodał, że osobiście nie lubi i nie używa słowa układ. Ludzi, którzy
używają tego słowa w jego obecności zawsze gani. Uważa, że jest to słowo, które w języku
polskim bardzo niechlubnie się zapisało. Powiedział, że stara się dobierać kadrę bardzo
merytoryczną. Za to odpowiada Pani Sekretarz. Uważa że praca w Urzędzie powinna być
ponadpartyjna, ponad wszelkimi podziałami. Pracownicy merytoryczni, którzy tutaj pracują
to ich profesjonalizm poznaje się po tym , że potrafią współpracować z burmistrzem i jego
zastępcą, bez względu na to, czy nazywa się Tadeusz Czop, czy Maciej Kaczyński, czy
w przyszłości jeszcze ktoś inny. Dodał, że w trakcie jest reorganizacja, przebiega ona bardzo
trudno. W społeczeństwie opinia jest taka, że skoro ktoś dostanie pracę w Urzędzie to może
dopracować do emerytury. Prawda jest inna, gdyż traktuje Urząd jak firmę, która powinna
bardzo dobrze funkcjonować. Pracowników, którzy nie chcą pracować nie będzie na siłę
trzymał. Pracownikom, którzy najmniej się starają dziękuje im za współpracę.
Dodał, że nie ma czasu na załatwianie spraw w Sądzie Pracy. Zadań do wykonania w Gminie
jest bardzo dużo, nie siedzimy bezczynnie i nie pijemy kawy. Obsługa klienta jest bardzo
dobra, bardzo rzadko zdarza się że ktoś interweniuje, że nie dało się załatwić pewnej sprawy
z kierownikiem czy pracownikiem Urzędu, a tak się zdarzało na początku kadencji.
Zwracając się do radnego Tadeusza Czopa zaproponował, żeby pomagał, a nie przeszkadzał.
Dodał, że praca, którą wykonuje pasjonuje go, poświęca jej bardzo dużo czasu.
Powiedział również, że do zarzutów radnego Tadeusza Czopa co do osoby Sekretarza
ustosunkuje się Pani Ilona Pelon.
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Dodał, że wśród mieszkańców jest również opinia że nareszcie pojawił się kierunek rozwoju.
Przygotowujemy się bardzo solidnie do konkursów , które mogą się pojawić.
Następnie zapytał Pana radnego Czopa, czy satysfakcjonują go jego odpowiedzi i dodał, że
otrzyma odpowiedzi pisemne.
Radnemu Ryszardowi Żmudzie – odpowiedział, że taka sytuacja nie może istnieć, w związku
z tym w najbliższym czasie proponuje wizję w terenie.
W odpowiedzi radnemu Janowi Hoffmanowi – powiedział, że współpracujemy z Zarządem
Dróg , piszemy pisma , ponaglamy.
Na akcję uzupełniania tablic na Sołectwo Niegowonice było przeznaczone 2 tys. zł.
Za tą kwotę nie da się oznakować całego sołectwa, ale jeżeli będzie taka konieczność należy
przeznaczyć kolejne środki.
Jeżeli chodzi o łatanie dziur, to podjęliśmy wspólnie decyzję, że będą wszystkie łatane. Tych
dziur jest bardzo, bardzo dużo. W chwili obecnej maszyna jest w Łazach, w pracach
przeszkadza deszcz, ale w Niegowonicach dziury zostaną załatane. Powiat w miesiącu
sierpniu załata dziury na swoich drogach.
Jeżeli chodzi o zapadlinę to jest ona przy drodze wojewódzkiej i zostanie usunięta.
Dodał, że w Urzędzie Miasta jedna z pracownic nabyła prawa do wcześniejszej emerytury, ale
czy z tego skorzysta zależy od niej oraz jedna osoba w jednostce organizacyjnej Gminy .
Po za tym w placówkach oświaty odchodzą dyrektorzy na emeryturę.
Jeżeli chodzi o nie wykorzystane projekty to po ustaleniu kwoty poniesionych nakładów na
ręce Przewodniczącego Rady przekaże dla radnych informację.
W odpowiedzi
Wiceprzewodniczącemu
Rady Leszkowi Bogłowskiemu –
Burmistrz odpowiedział , że nowo budowana droga prowadząca od ul. Kościuszki w
Łazach do cmentarza będzie utwardzona do samej bramy cmentarnej. Tam było
śmieciowisko , teren zostanie uporządkowany i droga zostanie wykonana.
Trawa na skarpie koło Kościoła zostanie skoszona jak najprędzej. W sprawie wycieku jest
informacja, że nie jest to wyciek przy ul. Kościuszki, lecz wycieka w innym miejscu, a tam
akurat wypływa. Odpowiednia ekipa sprawdzi tą sprawę.
Następnie Panu Maciejowi Kubiczkowi – Przewodniczącyemu Rady na pytanie dot.
oznakowania ulicy Fabrycznej i Mickiewicza w Wysokiej Burmistrz odpowiedział, że na
takie działania obowiązuje odpowiednia procedura. Najpierw musi przyjechać komisja, która
ustali czy jest to konieczne. My wiemy, że jest konieczne tak jak np. na ul. Konopnickiej
i ul.Korczaka uważa, że jest konieczna, przysłano nam decyzję, że Komisja uznała, że nie ma
takiej potrzeby.
Jeżeli chodzi o projekt oświetlenia ul. Konopnickiej w Wysokiej to zostanie on zapisany
w przyszłorocznym budżecie.
Wyburzenie Domu Kultury w Wysokiej również zostanie załatwione. Jest to kamienica, która
„straszy”, jednak z tym wiążą się odpowiednie procedury i koszty. Zaś zabezpieczenie
budynku zostanie pilnie wykonane, aby nie wchodziły na jego teren osoby niepożądane
szczególnie dzieci tam się bawiące.
Dodał, że wykonanie rowu melioracyjnego przy ul. Studziennej i Sportowej jest konieczne,
jednak nasz sprzęt jest bardzo złej jakości, a rowów które wymagają melioracji jest bardzo
wiele.
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Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – zabrała głos w sprawie wypowiedzi radnego Tadeusza
Czopa.
Powiedziała, że w wypowiedzi jej byłego pracodawcy, a obecnego radnego było wiele
sformułowań i zarzutów pod jej adresem. Przeprosiła obecnych za to, że jej wypowiedziom
będą towarzyszyły emocje. Przeprosiła również, gdyż nie miała tyle czasu co radny Tadeusz
Czop na przygotowanie się z wystąpieniem. Nie wiedziała również, że jest taką „solą w oku”,
że radny Tadeusz Czop poświęcił tyle swojego czasu, aby przygotować takie wystąpienie.
Powiedziała również, że składała ślubowanie, ślubowała i wypełnia to co ślubowała. Pracę,
którą wykonuję, tak jak świadczyła wobec niego tak samo wykonuje wobec obecnego
pracodawcy Pana Burmistrza Macieja Kaczyńskiego. Relacje jakie ją wiążą to są relacje
wynikające z kodeksu pracy tj. pracodawca – pracownik. Dodała, że jest i była osobą
apolityczną, nie związaną z żadną formacją polityczną. Tak ślubowała, tak wyobraża sobie
pracę urzędnika , który powinien być niepolityczny, apolityczny. Ponadto Pan Czop jako
wytrawny samorządowiec na pewno wiele czyta również na temat tego jaki ma być status
sekretarza. Absolutnie żadna osoba związana z polityką. Dodała, że jeżeli było dużo
„wpadek” jak określił radny Tadeusz Czop dlaczego Pan jako mój pracodawca, jako osoba
której przysługiwało prawo złożenia takiego wniosku do radnych tego nie uczynił, kiedy miał
taką możliwość bo w tym momencie takiej możliwości już nie ma. Obecnie taki wniosek
może złożyć Burmistrz Pan Maciej Kaczyński i jeżeli uzna to wystąpi z takim wnioskiem.
Następnie zwracając się do radnego Tadeusza Czopa zapytała dlaczego wówczas nie
poinformował radnych o jej tzw. „wpadkach”. Poprosiła, ponieważ jej zdaniem radny
Tadeusz Czop używa zwrotów niedookreślonych, starając się tutaj stworzyć atmosferę
sensacji, podniosłości, aby powiedział kiedy, w jakich okolicznościach i za jaką cenę składała
Panu Tadeuszowi Czop propozycję za tzw. utrzymanie stanowiska. Zapytała też dlaczego nie
zawiadomił odpowiednich organów o tym zdarzeniu, skoro takie miało miejsce. Stwierdziła,
że bardzo łatwo jest szafować tego typu zwrotami. Jeżeli chodzi o poświadczenie nieprawdy,
to Pan Czop nie mówi kiedy poświadczyła tą nieprawdę. Zapytała dlaczego, czyż mównica
nie jest odpowiednim miejscem wg Pana Tadeusza Czop. Wg. radnego Tadeusza Czop są
inne miejsca „w kuluarach”, do których często się udaje się udaje.
Następnie wyjaśniła sprawę, o której mówił Pan Czop jako poświadczenia nieprawdy.
Powiedziała, że poświadczenie nieprawdy wg. jej byłego przełożonego i pracodawcy miało
polegać na tym, że w oświadczeniu majątkowym w miejscu, gdzie jest adres zamieszkania
wpisała - Łazy, ul.Gałczyńskiego 1. Powiedziała, że zaistniał pewien fakt, który nie był
złamaniem prawa, ani też nie weszła w konflikt z żadną ustawą, jednak będąc lojalną
w stosunku do Pana Tadeusza Czopa, jej przełożonego zapytała go, czy będzie miał coś
naprzeciw temu, żeby robiła aplikację prokuratorską w Przemyślu, ponieważ stamtąd miała
promotora. Wyjaśniła, że w tym stanie prawnym meldunek na pobyt stały wymagany był w
Przemyślu. Poinformowała, że Pan Tadeusz Czop nie miał nic przeciwko temu. Faktycznie
meldunek przez okres 2 lat na pobyt stały był w Przemyślu, a na pobył czasowy – Łazy, ul.
Gałczyńskiego 1. Dodała, że w oświadczeniu majątkowym mówimy o adresie zamieszkania,
a nie zameldowania. Adres zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego to jest miejsce, gdzie
osoba zgromadziła dobra osobiste i tam gdzie można daną osobę zlokalizować.
Poinformowała także, że w tej sprawie rozmawiała z Urzędem Skarbowym, gdzie wyjaśniono
iż w oświadczeniu majątkowym mówi się o miejscu zamieszkania.
Następnie zwracając się do radnego Tadeusza Czopa stwierdziła, że nie złamała prawa i nie
poświadczyła nieprawdy, o czym jako samorządowiec Pan Czop powinien wiedzieć.
Następnie zwracając się do Pana Czopa powiedziała, że oświadczenie to złożyła na jego ręce.
Obowiązkiem Pana Czopa było dokonanie weryfikacji, czego wówczas nie uczynił. Zapytała
dlaczego wówczas nie uczynił weryfikacji i dlaczego nie zgłosił wówczas poświadczenia
nieprawdy. Pan Czop dokonuje tego teraz, szukając na nią przysłowiowych „haków”.
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Dodała, ze jeżeli wówczas poświadczyła nieprawdę to należało to zgłosić do odpowiednich
organów. Następnie poprosiła radnego Tadeusza Czopa o wskazanie kogo ma na myśli
mówiąc, iż wywiera naciski na urzędników. Czy to są urzędnicy wg. ustawy o pracownikach
samorządowych, czy jest to administracja rządowa, czy też korpus cywilny. Powiedziała, że
nie wie kogo radny Tadeusz Czop ma na myśli i w związku z tym prosi o przedstawienie
nazwisk osób i wskazanie jakiego rodzaju naciski wywierała na osoby.
W kwestii pytania Pana Tadeusza Czopa dot. podania się do dymisji Pani Sekretarz
odpowiedziała, że nigdy nie była desygnowana, a desygnacja to przymiot, który jest
charakterystyczny dla Premiera, więc nie poda się do dymisji. Jest osobą powołaną przez
Radę Miejską na wniosek Burmistrza.
Kończąc wypowiedź Pani Sekretarz jeszcze raz przeprosiła za towarzyszące jej emocje
podczas wystąpienia.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący RM – poinformował, że odpowiedzi na interpelacje
radnemu Tadeuszowi Czop zostaną udzielona na piśmie.
Do punktu nr 19.
Marta Grzesia – Radna :
- zaproponowała, aby wystąpić do 2 właścicieli posesji położonych w Chruszczobrodzie przy
ul. Mickiewicza o ich uporządkowane i wyegzekwowanie porządku na tych posesjach,
- zawnioskowała o nałożenie tzw. nakropku na drodze transportu rolnego ze względu na pył,
- zawnioskowała o ustawienie koszy na śmieci przy boisku w Chruszczobrodzie oraz o ich
opróżnianie.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca ZO Nr 3 – zawnioskowała o przeczyszczenie
kratek ściekowych na ul. Piotra Skargi.
Regina Dziechciarz – Sołtys Sołectwa Rokitno Szlacheckie:
- zapytała, kiedy planowane jest wykonanie chodnika na Mitrędze oraz dojścia do kapliczki,
- zgłosiła potrzebę poprawy nawierzchni drogi do Laskowej,
- zaproponowała, aby we wrześniu br. ponowić akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych.
Adam Pietras - Przewodniczący ZO Nr 1 w Łazach:
- zawnioskował o wykonanie chodnika przy przedszkolu na ul. Częstochowskiej
w Łazach oraz parkingu na 8 samochodów,
- zgłosił potrzebę wycięcia drzew bądź konarów drzew na ul. Wyzwolenia w Łazach
ze względu na bezpieczeństwo,
- zgłosił potrzebę zajęcia się sprawą ścieków na ul.Grunwaldzkiej w Łazach,
- zaproponował, aby na ul. Korczaka w Łazach przy ogródkach działkowych ustawić
pojemniki do segregacji odpadów,

20

- zapytał w imieniu działkowców, czy zapadły już decyzje dot. stanu prawnego ogródków
działkowych,
Józef Nicoś - Sołtys Sołectwa Ciągowice:
- zaproponował, aby w Ciągowicach na ul. 1-go Maja ustawić dodatkowe pojemniki
do segregacji odpadów,
- zaproponował, aby ponowić akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania:
- zwrócił się do Komendanta Policji w Łazach z prośba o patrol Policji w soboty i niedziele
ok. godz. 22.00 ze względu na wandali, którzy dewastują tablice informacyjne na Skałbanii,
- zawnioskował o postawienie znaków „STOP” od ul.Leśnej i od strony Błędowa,
- zawnioskował o ustawienie tablicy na metalowym słupku przy cieku wodnym w Skałbanii,
Edward Zadworny - Sołtys Sołectwa Wiesiółka:
- zawnioskował o załatanie dziur na ul. M.Konopnickiej w Wysokiej,
- zwrócił się o naprawę nawierzchni drogi transportu rolnego,
- zawnioskował o wycięcie krzaków na poboczach drogi od Wiesiółki w stronę Głazówki,
- zgłosił, że zwierzyna leśna niszczy plony rolnikom, a Nadleśnictwo i Koła Łowieckie
nic w tej sprawie nie robią.
Wojciech Cabala – Przewodniczący ZO Nr 2 w Łazach:
- zgłosił potrzebę zasypania dziur na ul.Folwarcznej w Łazach,
- zgłosił, że na ul. Folwarcznej w Łazach nie świecą lampy oświetlenia ulicznego.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Do punktu nr 20.
--------------------Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.00 ogłosił zamknięcie VIII sesji
Rady Miejskiej w Łazach
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Teresa Kurzacz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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