Protokół Nr VII/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
25 czerwca 2007 roku o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecna Radna Marta Grzesica

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

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Pan Marek Broda – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego
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
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego: Rafał Porc, Leszek Kalaga
Przedstawiciel 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.

1

Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad sesji RM w Łazach
dnia 25.06.2007 r. jak niżej:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 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 zaopiniowania projektu planu ochrony Parku
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
8.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.
9.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.
10.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.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/345/06 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych dwóch
etatów w rewirze dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu
z przeznaczeniem do obsługi rejonu dzielnicowych Gminy Łazy.
13.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa
w Sołectwie Grabowa.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego
Serca Pana Jezusa” w Łazach przy ul. Cmentarnej.
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18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko –
Katolickiej pod wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana
Jezusa” w Łazach przy ul. Cmentarnej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Łazy na 2007 r”.
20.Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach.
21.Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach.
22.Odpowiedzi na interpelacje.
23.Zapytania i wolne wnioski.
24.Zamknięcie sesji.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach dnia 25 czerwca 2007 roku.
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 29 stycznia 2007 roku.
Radni uwag nie wnieśli.
Protokół został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła protokół Nr VI/07 z sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.04.2007r.
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.
--------------------Radny Henryk Mogieła – zgłosił następujące sprawy:
- potrzebę załatania dziur na drogach po robotach wodociągowych ( ul. Kościuszki
Ciągowicacah ),
- poprosił o informację dot. terminu wykonania wiat przystankowych,
- poprosił o informację dot. porozumienia z GS „Samopomoc Chłopska” w sprawie przekazania
sklepu w Ciągowicach,
- zaproponował, w imieniu większości radnych aby zwiększyć dietę dla Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów Osiedli na 200 zł.
Władysław Nowak – Radny - zgłosił potrzebę wykonania odwodnienia na ul.Kwiatowej
w Łazach, gdyż wody opadowe zalewają posesje. Dodał, że trzech właścicieli posesji
zadeklarowało chęć dofinansowania
tego zadania. Zapytał Burmistrza, jak zostanie
rozwiązany problem mieszkańców ul. Kwiatowej i poprosił o pisemną odpowiedź.
Kazimierz Wadas – Radny – zabrał głos w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Łazach dot.
Programu Odnowy Wsi Rokitna Szlacheckiego i Ciągowic, podjętej 28 września 2006 roku.
Zapytał, czy to prawda, iż złożono wnioski dot. odnowy wsi Niegowoniczki i Wiesiółka, które
zostały odrzucone. Zaproponował, aby ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie programów
na odnowę wsi: Niegowoniczki, Wiesiółka, Rokitno Szlacheckie i Ciągowice, gdyż jak mu
wiadomo Urząd Marszałkowski dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Ryszard Żmuda – Radny – poprosił o zajęcie się sprawą przebudowy linii energetycznej poza
zabudowaniami w Grabowej ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
Ponadto zaproponował, aby po przeprowadzeniu komasacji gruntów w Grabowej przedłużyć
ul. Brzozową jako drogę transportu rolnego.
Czop Tadeusz – Radny - poprosił Burmistrza o informację: kiedy i gdzie powstało, bądź
powstanie Koło Prawa i Sprawiedliwości, czy na ten cel będzie przeznaczony lokal gminny.
Zapytał również, czy będzie wykonana ul. Laskowa oraz w jakim terminie.
Dziechciarz Ryszard – Radny – zawnioskował o zajęcie się sprawą usunięcia rozlewiska wody
powstającego po opadach w okolicy posesji Państwa Chała w Chruszczobrodzie.

4

Radny Jan Hoffman:
– zawnioskował o wykonanie przekopu na ul. Kościuszki w Niegowonicach. Proponuje, aby
przeprowadzić rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu oraz Spółkami Wodnymi
w sprawie wykonania tego przekopu, gdyż podczas deszczu zalewane są posesje,
- zgłosił potrzebę wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach.
Do punktu nr 6.
--------------------Pan Marek Broda – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego –
poinformował, że konieczność opiniowania i uzgadniania planu ochrony Parków
Krajobrazowych wymienionych w sentencji uchwały wynika wprost z przepisu art. 19 ust 2 pkt 1
i 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.), która weszła w życie
01.05.2004 r.
Plan ochrony Parków Krajobrazowych umożliwi Gminie Łazy planowanie przestrzenne
w Gminie w zrównoważony sposób, uwzględniając grunty będące zarówno własnością Gminy
Łazy , jak i osób prywatnych.
Dodał, że przedstawiany plan jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Łazy. Następnie zwrócił się do radnych o podjęcie proponowanej uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”.
Przewodniczący Rady
uchwały.

- zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że bez usprawiedliwienia salę obrad opuścił radny
Jan Hoffman.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/58/07
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”
i „Stawki”.
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Do punktu nr 7.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła - projekt uchwały w sprawie zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2007,

proponując

zwiększenie zarówno planu dochodów

budżetowych jak i planu wydatków budżetowych o kwotę 26.160 zł. Dodała, że środki na
zwiększenie pochodzą z dwóch różnych źródeł:
1. Kwota 21.860 zł w dziale 800, rozdziale 80101 /szkoły podstawowe/ pochodzi
w części z Funduszu Społecznego i w części z budżetu państwa. Środki te przeznaczone
są

na realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkół

Nr 3

w Chruszczobrodzie i w Szkole Podstawowej w Ciągowicach.
2. Kwota 4.300 zł w dziale 854, rozdziale 85412, to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na organizację wyjazdów
śródrocznych uczniów klas trzecich tzw. „zielonych szkół”.
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 VII/59/07
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 rok.
Do punktu nr 8, 9, 10.
---------------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedstawiono Państwu Radnym
3 projekty uchwał dotyczące zmiany inkasentów podatków w związku z tym, że odbyły się
wybory Sołtysów i w niektórych Sołectwach zostały wybrane inne niż dotychczas osoby.
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Dotyczy to inkasa podatków:
- rolnego i leśnego
- od posiadania psów
- od nieruchomości.
a)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
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.
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 VII/60/07
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.
b)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
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.
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 VII/61/07
w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII/86/0 Rady Miejskiej Łaz
z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku od posiadania psów.
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c)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
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.
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 VII/62/07
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 11.
----------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLII/345/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006
roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Dodała, że uchwała ta dotyczy poboru opłaty targowej przez pracowników Urzędu.
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 VII/63/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/345/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
25 października 2006 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
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Do punktu nr 12.
---------------------Ilona Pelon - Sekretarz Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrywania
kosztów utrzymania
dodatkowych dwóch etatów w
rewirze
dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
Powiedziała, że proponowana uchwała jest drugim etapem działania w tym zakresie.
W marcu br. Rada Miejska w Łazach podjęła uchwałę dot. likwidacji Straży Miejskiej w Łazach,
gdyż uznano, że w dotychczasowej formie działalność Straży Miejskiej była nieefektywna.
Uznano również, że efektywność działań będzie zwiększona poprzez wykupienie od Policji 2
etatów dzielnicowych.
Przewodniczący Rady uchwały.

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu

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 VII/64/07
w sprawie pokrywania
kosztów
utrzymania
dodatkowych dwóch etatów
w
rewirze
dzielnicowych
Komendy
Powiatowej Policji
w
Zawierciu
z przeznaczeniem do obsługi rejonu dzielnicowych Gminy Łazy.
Do punktu nr 13.
---------------------Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Infrastruktury – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 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.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/65/07
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Do punktu nr 14.
---------------------Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Infrastruktury – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy.
Przewodniczący Rady
uchwały.

- zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu

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 VII/66/07
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 15.
---------------------Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu
opiniującego kandydatów na ławników.
Poinformowała, że zgodnie z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27.VII.2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych Rada Gminy wybiera 2 ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie, w tym 1
ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 7 ławników do Sądu Rejonowego
w Zawierciu, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników.
Dodała również, że Prezes Sądu Okręgowego daje możliwość udzielenia pomocy w pracach
zespołu opiniującego kandydatów na ławników przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
jeśli zajdzie taka potrzeba.
Poinformowała również, że termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa z dniem 30
czerwca br.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
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Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/67/07
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Do punktu nr 16.
--------------------Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Grabowa. Powiedziała, że przedłożony
Państwu Radnym projekt uchwały jest skutkiem rezygnacji Pana Zenona Wacławczyka z funkcji
Sołtysa Sołectwa Grabowa. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie wyborów
uzupełniających. Termin wyborów ustalono na dzień 8 lipca 2007 roku.
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 VII/68/07
w sprawie przeprowadzenia
wyborów
uzupełniających
sołtysa
w Sołectwie
Grabowa.
Do punktu nr 17, 18.
---------------------------Lidia Ślęzak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju - przedstawiła projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii RzymskoKatolickiej pod wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa”
w Łazach przy ul. Cmentarnej.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod
wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Łazach przy
ul. Cmentarnej.
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Następnie poinformowała, że na ręce Pana Burmistrza wpłynęła prośba Biskupa Sosnowieckiego
Adama Śmigielskiego
dotycząca dokonania zmian w studium uwarunkowań i planie
zagospodarowania przestrzennego dla działki 1207 położonej w Łazach przy ul. Cmentarnej.
Działania te mają na celu doprowadzenie do zgodności zapisów planu z przeznaczeniem terenu
pod cmentarz.
Następnie Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionych
projektów uchwał.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
a)
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem „Świętego
Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Łazach przy ul. Cmentarnej.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/69/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii RzymskoKatolickiej pod wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana
Jezusa” w Łazach przy ul. Cmentarnej.
b)
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy
dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i
Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Łazach przy ul. Cmentarnej.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/70/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod
wezwaniem „Świętego Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Łazach
przy ul. Cmentarnej.
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Do punktu nr 19.
----------------------Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na 2007 r”.
Następnie omówiła przygotowany program, który stanowi załącznik do uchwały
w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady - poinformował, że na posiedzeniach Komisji Rady Radny Władysław
Nowak zaproponował, aby w Rozdziale III Realizatorzy i podmioty współpracujące dopisać „Rada Miejska w Łazach”.
Dodał, że propozycja ta została zaakceptowana i poprawkę naniesiono.
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 VII/71/07
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy
na 2007 r”.
Do punktu nr 20, 21.
--------------------------Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – poinformowała, że wpłynęły dwie skargi na Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łazach.
Jedna ze skarg została złożona przez Panią Jolantę Pałasz zamieszkała w Łazach, ul. Generała
Maczka 11. Natomiast druga została złożona przez Panią Mirosławę Zawalidroga zamieszkałą w
Łazach przy ul. Spółdzielczej 8 a / 2.
Dodała, że przedmiot skarg był szczegółowo badany na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej,
które uznały w obu przypadkach skargi za bezzasadne.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionych
projektów uchwał.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
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a)
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi
na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ( złożonej przez Pania Mirosławę
Zawalidroga).
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/72/07
w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
b)
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi
na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ( złożonej przez Panią Jolantę Pałasz).
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr VII/73/07
w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Do punktu nr 22.
----------------------Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - udzielił radnym następujących odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje:
Radnemu Henrykowi Mogieła
- dot. potrzeby załatania dziur na drogach po robotach wodociągowych ( ul. Kościuszki
Ciągowicach ) – odpowiedział, że w tej sprawie interweniował już w wodociągach. RPWiK
prosi nas o przedstawienie na piśmie miejsc, gdzie teren po robotach nie jest uporządkowany, aby
sprawę załatwić kompleksowo. Zwrócił się do radnych i sołtysów o zgłaszanie do Urzędu MiG
Łazy do Pani Barczyk miejsc, gdzie należy dokonać uporządkowania terenu po wykonanych
robotach i łatania dziur w asfalcie.
- dot. terminu wykonania wiat przystankowych – odpowiedział, że zostało wysłane do firm
zapytanie o cenę tych wiat i czekamy na odpowiedź. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta,
- dot. porozumienia z GS „Samopomoc Chłopska” w sprawie przekazania sklepu w
Ciągowicach – odpowiedział, że cały czas trwają prace związane z uregulowaniem stanu
prawnego sklepów GS. Radni będą informowani na bieżąco o tej sprawie,
- dot. zwiększenia diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli na 200 zł. –
odpowiedział, że stosowny projekt uchwały może być przygotowany również przez 4 radnych.
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Radnemu Władysławowi Nowakowi – w sprawie potrzeby wykonania odwodnienia
ul.Kwiatowej w Łazach – odpowiedział, że obecnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
dokonujemy łatania dziur na jezdniach. Jeżeli pozostaną środki finansowe, to wówczas wspólnie
zadecydujemy co należy wykonać. Uważa, że skoro mieszkańcy ul. Kwiatowej chcą
partycypować w kosztach wykonania robót to należy im wyjść na przeciw i wykonać te roboty.
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Radnemu Kazimierzowi Wadasowi – w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Łazach dot.
Programu Odnowy Wsi Rokitno Szlacheckie i Ciagowice odpowiedział, że zgłoszona została
Wiesiółka i Niegowoniczki do grantu, jednak są to niewielkie środki finansowe przyznawane
z Urzędu Marszałkowskiego w granicach 20 tys.zł. Na razie nasze wnioski są na liście
rezerwowej i jeżeli będą dodatkowe środki finansowe to wnioski te będą wzięte pod uwagę.
Powiedział, że obecnie mamy trudną sytuację finansową Gminy i w związku z tym
zaproponował, aby w roku 2008 do programu odnowy wsi wytypować Ciągowice, a w roku 2009
wytypować Rokitno Szlacheckie. Należy zająć się również zagospodarowaniem wsi Wysoka.
Radnemu Ryszardowi
Żmuda – w sprawie przebudowy linii energetycznej poza
zabudowaniami w Grabowej ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców – odpowiedział,
że we wrześniu spotkamy się z przedstawicielami Zakładu Energetycznego i omówimy nasze
propozycje.
Czop Tadeuszowi – w sprawie powstania Koła Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że na
razie nic mu nie wiadomo o powstaniu takiego koła. W tej sprawie przeprowadzi rozeznanie.
Jeżeli będzie potrzeba znalezienia lokalu to zastanowimy się nad lokalizacją. Powiedział również,
że będzie wykonana ul. Laskowa w jak najszybszym terminie.
Dziechciarz Ryszardowi – w sprawie zajęcia się sprawą usunięcia rozlewiska wody
powstającego po opadach w okolicy posesji Państwa Chała w Chruszczobrodzie odpowiedział,
że zna tą sprawę, był na miejscu w terenie i okazuje się, że istnieje tam konflikt, gdyż jeden
z mieszkańców nie wyraża zgody, aby przeprowadzić odwodnienie przez jego działkę,
gdyż stanie się ona mniej atrakcyjna. W tej sprawie nadal będą prowadzone rozmowy.
Radnemu Janowi Hoffman, który zawnioskował o wykonanie przekopu na ul. Kościuszki
w Niegowonicach powiedział, że jest tam ściek i Spółki Wodne nie przystąpią do prac. Należy
zająć się tą sprawą i prowadzić rozmowy, ewentualnie partycypować w środkach.
W sprawie wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach stwierdził,
że jest tam bardzo niebezpiecznie i będziemy czynili staranie aby w tym roku wykonać ten
parking.
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Do punktu nr 23.
----------------------Radny Zbigniew Wudarczyk:
- zapytał, czy w ślad za zakupionymi przez nas 2 etatami dzielnicowych idą kolejne 2 etaty
obiecane przez Wojewódzką Komendę Policji i czy te dodatkowe 2 etaty policjantów będą
aktualne przez cały okres trwania porozumienia z Gminą,
- zapytał, czy Dom Kultury w Łazach przedstawił harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że należy zrobić wszystko, aby można było kąpać
się w zalewie w Łazach.
Radny Tadeusz Czop – zgłosił, że na ul. Kruczkowskiego i Stara Cementownia ustawione
są bezprawnie znaki drogowe. Ponadto poinformował, że Pan Konarski szantażuje niektórych
kierowców. Radny prosi o uregulowanie tej sprawy.
Regina Dziechciarz – Sołtys Sołectwa Rokitno Szlacheckie:
- zgłosiła, że wykonana podbudowa ze szlaki na ul.Zielonej w Rokitnie Szl. spływa wraz
z wodami opadowymi na ul. Piaskową. Prosi o dokończenie robót na tej drodze,
- zgłosiła potrzebę ustawienia znaku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na ul.Piaskowej
w Rokitnie Szlacheckim ze względu na bezpieczeństwo,
- zgłosiła potrzebę remontu mostka na rzece mitręga na drodze w stronę Laskowej i Młynka,
- zgłosiła potrzebę odnowienia znaku i herbu Łaz na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3-go Maja
i Kościuszki w Łazach,
Marian Paciej – Sołtys Sołectwa Wysoka – podziękował za połatanie dziur na drogach
w Wysokiej.
Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza –zgłosił, że przy posesji Pani Anny Dymczyk
zbiera się woda i podczas opadów zalewa posesję. Źle został w tym miejscu położony asfalt.
Adam Kijowski – Sołtys Sołectwa Trzebyczka:
- zgłosił,
że na wiadukcie kolejowym deszcz wypłukał 2 dziury, co grozi zarwaniem.
Poinformował, że w tej sprawie wystosował pismo do Powiatowego Zarządu Dróg, jednak prosi,
aby Urząd również w tej sprawie interweniował,
- poprosił, aby był poinformowany o terminie objazdu dróg przez Powiatowy Zarząd Dróg
w sprawie łatania dziur w Trzebyczce.
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Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach – zgłosiła, że
występuje wyciek wody na zakręcie ul.Konopnickiej i Kościuszki w Łazach.
Wojciech Cabala – Przewodniczący zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach:
- zgłosił, że na ul.Konstytucji 3-go Maja w Łazach po robotach wodociągowych uszkodzony jest
kawałek chodnika, który należy naprawić,
- zgłosił, że na jezdni ul.Konstytucji 3-go Maja na wprost posesji Pana Kozieł powstało duże
wybrzuszenie w asfalcie, które należy usunąć,
- zgłosił, że należy zabezpieczyć lampy oświetlenia ulicznego w rejonie ul.Kościuszki i parku
w Łazach, gdyż wystają tam kable,
- zgłosił potrzebę załatania dziur na uliczkach na osiedlu Stare Boisko w Łazach,
- zgłosił potrzebę wyczyszczenia kratek ściekowych na ul. Źródlanej w Łazach w okolicy posesji
Pana Kani i Pana Cabali,
- zgłosił potrzebę załatania dziur przy kładce nad ul.Konstytucji 3-go Maja w Łazach,
- zgłosił potrzebę pomalowania tzw. „zebry” na ul.Traugutta przed budynkiem Urzędu MiG
Łazy,
- poinformował, że w ramach Letniego Pikniku Pokoleń Zarząd Osiedla Nr 1 i Zarząd
Osiedla Nr 2 wspólnie zajęli I miejsce, które uhonorowane zostało pucharem. Jest propozycja,
aby puchar ten pozostał w Urzędzie. W związku z powyższym wręczył puchar Burmistrzowi.
Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Łazach:
- zgłosił, że na ul. Grunwaldzkiej w Łazach wylewa się szambo i roznosi się fetor,
- zgłosił potrzebę uzupełnienia oświetlenia ulicznego na ul.Kolejowej w Łazach,
- poinformował, że na placu szkolnym przy SP Nr 3 zbiera się młodzież i w związku z tym prosi
o oświetlenie tego terenu i ustawienie napisów informujących iż teren jest monitorowany.
Zadworny Edward – Sołtys Sołectwa Wiesiółka :
- podziękował za dotychczasową współpracę z Burmistrzem Czopem i obecnym Burmistrzem
Kaczyńskim,
- zgłosił potrzebę wykoszenia poboczy dróg ( ul.M.Konopnickiej, ul.Studzienna, droga
na Glazówkę i inne),
- zgłosił potrzebę pomalowania pasów przy przystanku
oraz na ul. Fabrycznej na wprost zieleniaka przy piekarni,

przy szkole w Wysokiej
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- zgłosił, że należy wykosić rejon skrzyżowania na Wysokiej ze względu na bezpieczeństwo.
Do punktu nr 24
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz udzielił następujących odpowiedzi na zapytania
i wnioski:
- w sprawie wykupienia dodatkowych etatów dzielnicowych odpowiedział iż dzielnicowi będą
pracować od 1 stycznia 2008r będą mieli pełne kompetencje zarówno policji jak i straży
miejskiej,
- w sprawie harmonogramu wypoczynku dzieci pod czas wakacji odpowiedział,iż w najbliższym
czasie informacja ta będzie przedstawiona mieszkańcom, przewidywane są zajęcia i
zagospodarowanie czasu dla dzieci i młodzieży,
-w sprawie zamknięcia kąpieliska w Łazach poinformował, iż sanepid w dniu 18 czerwca Br.
dokonał badań i okazało się, że w jednym miejscu (od strony Młynka) wykryto bakterie
salmonelli. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja zbiornika i powtórne badanie,
- w sprawie oznakowania na terenie Stara Cementownia poinformował, że Urząd nie ustawiał
tych znaków, te które stoją na posesji prywatnej Wspólnoty Mieszkaniowej są ustawione
bezprawnie. Dodał że Urząd zajmie się tą sprawą,
- w sprawie utwardzenia ul.Zielonej w Rokitnie Szlacheckim powiedział, że należy tą szlakę
pokryć, żeby nie kurzyło się czy też żeby nie spływała wraz z wodami opadowymi. Jest to
zadanie do wykonania, jednak obecnie borykamy się z brakiem środków finansowych, dodał że
w wielu przypadkach mieszkańcy najpierw żądają utwardzenia drogi a po pewnym czasie gdy są
niezadowoleni żądają naprawy. Uważa że najpierw trzeba dobrze się zastanowić jak wykonać
pewne roboty a następnie żądać ich wykonania,
- w sprawie oznakowania drogi 1-go Maja w Rokitnie Szlacheckim i mostka na rzece Mitręga
poinformował,że w najbliższym czasie dokonana będzie wizja w terenie. O terminie Pani Sołtys
będzie poinformowana,
- w sprawie odnowienia witaczy Gminy Łazy powiedział, że należy podjąć decyzję, czy
pozostajemy przy obecnych witaczach, czy wracamy do tradycyjnego herbu Łaz,
- w sprawie drogi krajowej w Ciągowicach, którą zgłaszał Sołtys Korczyński, Burmistrz
poinformował, że w br. dokończony będzie odcinek drogi w Turzy do przejazdu kolejowego,
- w sprawie ubytków na wiadukcie w Chruszczobrodzie poinformował że w najbliższym czasie
ustalony zostanie termin wizji w terenie o czym Sołtys zostanie poinformowany. Podziękował
strażakom z Ciągowic i Wiesiółki za pomoc w wypompowywaniu wody po ostatnich obfitych
opadach pod wiaduktem kolejowym w Łazach,
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- w sprawie wycieku na skrzyżowaniu ul Kościuszki z ul.Konopnickiej odpowiedział że sprawa
ta zostanie sprawdzona,
- w sprawie uzupełnienia lamp oświetlenia ulicznego odpowiedział, że br. uzupełnionych
zostanie 40 lamp oraz dodał, że kable na słupach energetycznych zostaną zabezpieczone,
- w sprawie zamulonych kratek ściekowych na ul.Źródlanej w Łazach przeprowadzona zostanie
wizja w terenie i kratki zostaną odmulone,
- w sprawie oznakowania poziomego mamy wytypowanych więcej miejsc gdzie należy wykonać
oznakowanie jednak należy to przedyskutować z fachowcami,
- Burmistrz Łaz powiedział, że na ul.Grunwaldzkiej w Łazach istnieje problem ze ściekami,
zgłaszane to już było przez mieszkańców. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie wizja
w terenie,
- w sprawie oświetlenia ul.Kolejowej w Łazach Burmistrz powiedział że w tej sprawie musimy
wystąpić do PKP gdyż jest to teren kolejowy. Jeśli PKP nie będzie dysponowało środkami
finansowymi na ten cel to Gmina podejmie odpowiednia działania,
- w sprawie problemu związanego z przebywaniem młodzieży na placu szkolnym w godzinach
wieczornych i niestosownego się zachowania tej młodzieży Burmistrz powiedział że sprawa ta
była dyskutowana z dyrektorem szkoły i w ostatnim czasie problem ten się zmniejszył. Będziemy
zwracać większą uwagę w tej sprawie i interweniować wspólnie z policja,
- w sprawie wykoszenia poboczy dróg powiedział że jest to duży problem, jednak dysponujemy
pracownikami społecznie-użytecznymi, których można wykorzystać np. w tym celu, jednak prosi
Radnych i Sołtysów aby na bieżąco zgłaszali potrzeby, a my będziemy wysyłać odpowiednich
pracowników,
- w sprawie pomalowania pasów w Wysokiej poinformował, że zostanie wystosowane pismo do
Powiatowego Zarządu Dróg w tej sprawie.
Następnie Burmistrz Łaz powiedział, że na ostatnim festynie perfekcyjnie przygotowane były
stoiska zarówno przez Sołectwa jak i Zarząd Osiedla nr 1 i 2. Cieszy się, że po raz pierwszy
doszło do współpracy pomiędzy tymi zarządami i oczekuje równie dobrego efektu na
organizowanych w Niegowoniczkach dożynkach powiatowych.
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Do punktu nr 24.
--------------------Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.00 ogłosił zamknięcie VII sesji Rady
Miejskiej w Łazach
Na tym protokół zakończono.

Protokolant:
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach:
Maciej Kubiczek
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