PROTOKÓŁ Nr VI/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 roku o godz.10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach, ul.Traugutta 15

Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 15 radnych

(zgodnie z załącznikiem nr 1)
Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Radca Prawny tut.Urzędu
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
Mieszkańcy Łaz
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego:
- Mieczysław Skręt
- Leszek Kalaga
- Rafał Porc
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 w Łazach.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 15 radnych
i 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.
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Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi załącznik do protokołu nr 3.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - poinformował,
że do porządku obrad proponowane jest wprowadzenie 2 dodatkowych punktów:
- jako punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2006r.
- jako punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2006r.
Innych propozycji zmian radni nie zgłosili.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi punktami został poddany pod głosowanie.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie przyjęła porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 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 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Łazach
za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Łazy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2006 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
Mienia Komunalnego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie
prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku
gospodarczego na rzecz Gminy Łazy.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.Zamknięcie sesji.
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Do punktu nr 3.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z ostatniej sesji tj. z dnia 26 marca
2007 roku został wyłożony do wglądu .
Następnie zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół z sesji z dnia 26 marca 2007 roku
przez aklamację.
Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz
Łaz – odczytał
informację
dotycząca
działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady.
W/w informacja w załączeniu.
Do punktu nr 5.
Radny Henryk Mogieła:
- zapytał, o wykonanie wiat przystankowych w Kuźnicy Masłońskiej i Ciągowicach
zniszczonych podczas wichury,
- poprosił o pomalowanie barier ( przy rzecze Przemsza ),
- zapytał, czy jest możliwość pomalowania pasów na jesdni przy barze w
Ciągowicach,
Radny Ryszard Dziechciarz – zapytał, kiedy będzie możliwość naprawy dróg na
terenie Sołectwa Chruszczobród,
Radna Marta Grzesia :
-poprosiła o interwencję dot. opóźniania się autobusu dowożącego dzieci do szkoły,
- zapytała, kiedy zostanie wystosowane pismo do KZK GOP w sprawie wydłużenia
wieczornego kursu autobusu linii 637 z „Tucznawy” do Chruszczobrodu,
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- poprosiła o rozważenie możliwości zorganizowania ścieżek rowerowych na terenie
Chruszczobrodu – Piaski,
- poprosiła o wykonanie projektu brakującego odcinka chodnika (ok.50 m ) przy
drodze marszałkowskiej w Chruszczobrodzie , tj. odcinek od ul. Orzeszkowej do
ul.Mickiewicza,
- poprosiła również o wykonanie ok.300 m chodnika przy drodze marszałkowskiej,
który obecnie jest bardzo zniszczony.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący RM :
- powiedział, że w piątek przybyli do niego mieszkańcy z interwencją dot. sprzedaży
działki położonej w Łazach na Młynku przy boisku sportowym. Dodał, że teren
tej działki był wykorzystywany przy okazji np. organizowanych pikników,
jeśli została sprzedana to zapytał dlaczego,
- w sprawie osadników, które będą służyły do podłączenia się do kanalizacji
zapytał, czy nadal będzie prowadzone wytyczanie pozostałego terenu
Maciej Kubiczek – Przewodniczący RM:
- zapytał, jak zostanie rozwiązana sprawa wytyczenia wyjazdu mieszkańcom
ul.Leśnej w Wysokiej na drogę marszałkowską,
- zapytał, czy byłaby możliwość przedłużenia 2 lub 3 kursów autobusu KZK GOP
do Wysokiej,
- zapytał,
czy
są
konkretne ustalenia dot.
rozmów
z
prywatnymi przewoźnikami odnośnie transportu pasażerskiego.
Do punktu nr 6.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Łazy za 2006 rok.
W/w wniosek w załączeniu.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca RM odczytała:
- pozytywną opinię RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2006 r,
- pozytywną opinię RIO w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Łazy za 2006 rok.
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W/w opinie stanową załącznik do protokołu.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz złożył Wysokiej Radzie informację dotyczącą
wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2006.
Informacja Burmistrza w załączeniu.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy złożyła informację nt. ubiegłorocznego
budżetu Gminy, która stanowi załącznik do protokołu.
Kazimierz Wadas – Radny - odczytał wystąpienie o działalności obecnego
Burmistrza Łaz oraz Burmistrza poprzedniej kadencji.
Wystąpienie Radnego stanowi załącznik do protokołu.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odnosząc się do wypowiedzi Radnego
Kazimierza Wadasa powiedział, że jest to nietypowe absolutorium, gdyż dotyczy roku
gdzie władzę sprawowały dwie kadencje. Ja kandydując złożyłem pewne obietnice
mieszkańcom, czyli: uczciwość, jawność i rozsądek. Obecnie mieszkańcy obdarzyli
mnie zaufaniem i powierzyli mi funkcję Burmistrza i od samego początku mojej pracy
kieruje się właśnie uczciwością, jawnością i rozsądkiem. Powiedział, że hasła te są
jego wyznacznikiem, kieruje się nimi. Co do zarzutu radnego Kazimierza Wadasa
odnośnie szeroko rozumianych zmian w Urzędzie powiedział, że one trwają, nie są
zakończone, jednak trzeba czasu. Zwrócił się o cierpliwość. Pracownicy są rozliczani
ze swojej pracy, jednak atmosfera w pracy powinna być odpowiednia, gdyż wpływa
ona na wydajność pracy. Przykre słowa przyjmuje z pokorą. Uważa, że wspólnie
będziemy robić wszystko, aby wizerunek pracy urzędu był jak najlepszy. Ma swoją
wizję Urzędu, która będzie wdrażana, ale trzeba robić to powoli i rozsądnie.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że czuje niedosyt po wysłuchaniu wystąpienia
Radnego Wadasa, gdyż były to tylko rzucone hasła. Powiedziała, ze była radną
również w poprzedniej kadencji i obecnie także. Pewnych racji poprzedniego
Burmistrza broniła, obawiała się młodego niedoświadczonego następcy, jednak po
tak krótkim czasie stwierdza, że współpraca z Burmistrzem Kaczyńskim układa jej się
bardzo pomyślnie i rozumie się z nim dobrze wszelkie zgłaszane sprawy są
rozpatrywane, nic nie jest pozostawione samo sobie., odpowiedzi są rzetelne.
Powiedziała, że absolutorium udzielamy tak naprawdę budżetowi roku poprzedniego,
a nie burmistrzom. Uważa, że należy przystąpić do głosowania i udzielenia
absolutorium.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( za
) podjęła Uchwałę
Nr VI/50/07 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy
Za rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
Powiedziała, że przedkładany projekt uchwały proponuje zmianę planu wieloletnich
zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu wartości nakładów na budowę
krytej pływalni w Łazach .
W trakcie realizacji budowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych
związanych ze zmianą posadowienia obiektu, których wykonanie stało się konieczne
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie tych robót
warunkuje zakończenie robót podstawowych oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał
radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.

Nr VI/51/07

Do punktu nr 8.
Henryk Mogieła – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Łazy. Powiedział, że uchwała ta reguluje w jakich warunkach można
prowadzić tzw. „ogródki piwne” i korzystać z tych ogródków.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał
radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/52/07 w
sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 9.
Anna Tarapata - Pogoda – Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w
Łazach przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał
radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/53/07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
w
Łazach
za okres
1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
Do punktu nr 10.
Elżbieta Gradzik – Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Łazy – przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Łazy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał
radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. ( w trakcie głosowania nad projektem
uchwały salę opuścił radny Jan Hoffman )
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/54/07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łazy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
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Do punktu nr 11.
Konrad Knop – Dyrektor MOK w Łazach - przedstawił projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w
Łazach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/55/07
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury
w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2006 roku.
Do punktu nr 12.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
w
sprawie
powołania
Komisji
Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
Dodała, że na posiedzeniach Komisji Rady zaproponowano następujący skład tej
komisji:
Beata Masłowska – Przewodnicząca
Bogusława Turlej
Marta Grzesia
Maria Stempel
Władysław Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska

w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/56/07
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w sprawie
w sprawie
Mienia Komunalnego.

powołania

Komisji

Inwentaryzacyjnej

Do punktu nr 13.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na
nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa
własności budynku gospodarczego na rzecz Gminy Łazy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/57/07
uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku
gospodarczego na rzecz Gminy Łazy.
Do punktu nr 14.
Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
dzisiejszej sesji.
Radnemu Henrykowi Mogieła, który:
- zapytał, o wykonanie wiat przystankowych w Kuźnicy Masłońskiej i Ciągowicach
zniszczonych podczas wichury – Burmistrz odpowiedział, że zaproponujemy, aby
z budżetu gminy przeznaczyć kwotę 25 tys.zł.
- poprosił o pomalowanie barier ( przy rzecze Przemsza ) i pomalowania pasów na
jezdni przy barze w Ciągowicach i przy szkole w Ciągowicach – Burmistrz
odpowiedział, że pomimo naszych licznych interwencji nic nie jest robione
w tym zakresie. My jako Gmina będziemy tak długo interweniować te roboty
zostały
wykonane.
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Radnemu Ryszardowi Dziechciarz , który zapytał, kiedy będzie możliwość
naprawy dróg na terenie Sołectwa Chruszczobród – Burmistrz odpowiedział, że jest
takie ustalenie, aby w pierwszej kolejności przystąpić do Łatania dziur najpierw na
ul.Zawierciańskiej, następnie centrum Łaz, a w następnej kolejności na terenie
sołectw. Jednak skoro jest taka prośba i potrzeba to rozeznamy, czy będzie możliwe
załatanie dziur najpierw w Chruszczobrodzie. ( pod warunkiem, że podczas długiego
weekendu firma będzie pracowałć ).
Radnej Marcie Grzesicy, która :
-poprosiła o interwencję dot. opóźniania się autobusu dowożącego dzieci do szkoły –
Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta była już omawiana. Kurs, o którym mowa jest
ostatnim kursem porannym. Powodem tego, że on się może spóźnić jest to, że jeżeli
np. kierowca zachoruje i nie przyjdzie do pracy to wówczas trzeba szukać zastępstwa
i to trwa, czego powodem jest opóźnienia. Jednak będziemy interweniować w tej
sprawie,
- zapytała, kiedy zostanie wystosowane pismo do KZK GOP w sprawie wydłużenia
wieczornego kursu autobusu linii 637 z „Tucznawy” do Chruszczobrodu – Burmistrz
odpowiedział, że otrzymaliśmy pismo, iż Siewierz również jest zainteresowany.
Zapytują nas, czy zgadzamy się na to, gdyż wiązać się to będzie z dłuższą trasą przez
nasz teren i większymi kosztami. Jednak najpierw Dąbrowa Górnicza musi wydać
Siewierzowi zgodę. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Dodał, że z naszej strony jest
zgoda,
- poprosiła o rozważenie możliwości zorganizowania ścieżek rowerowych na terenie
Chruszczobrodu – Piaski – Burmistrz odpowiedział, że w Mikołowie odbyła się
konferencja w sprawie Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Śląskiego, który został zaakceptowany. Nasz region jest
traktowany jako teren zielony, turystyczny więc prawdopodobnie nasz region uzyska
najwięcej środków na ten cel, a na Śląsk przeznaczone będą środki na inwestycje.
- poprosiła o wykonanie projektu brakującego odcinka chodnika (ok.50 m ) przy
drodze marszałkowskiej w Chruszczobrodzie , tj. odcinek od ul. Orzeszkowej,
- poprosiła również o wykonanie ok.300 m chodnika przy drodze marszałkowskiej,
który obecnie jest bardzo zniszczony - na co Burmistrz odpowiedział, że informował
już że w Chruszczobrodzie planowane jest wykonanie 2 odcinków chodnika i
zatoczka, są również na naszym terenie planowane inne roboty. Jednak będziemy
dążyć, aby w latach następnych, np.
w 2008 roku najpilniejsze sprawy były
kontynuowane.
Leszekowi Bogłowskiemu – Wiceprzewodniczącemu RM, który
- powiedział, że w piątek przybyli do niego mieszkańcy z interwencją dot. sprzedaży
działki położonej w Łazach na Młynku przy boisku sportowym. Dodał, że teren
tej działki był wykorzystywany przy okazji np. organizowanych pikników,
jeśli została sprzedana to zapytał dlaczego – Burmistrz odpowiedział, że działka ta
była sprzedana w czerwcu 2006 roku, do przetargu stanęła 1 osoba, cena w 9.100 zł.
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+ VAT. Zakupili tą działkę Państwo Jarosław i Małgorzata Gałka. Opinia Komisji
Rozwoju była pozytywna.
- w sprawie osadników, które będą służyły do podłączenia się do kanalizacji
zapytał, czy nadal będzie prowadzone wytyczanie pozostałego terenu – Burmistrz
odpowiedział, że firma wykonała swoje praca jeżeli chodzi o konsultacje
z mieszkańcami w 50%. Gdy będziemy wykonywać to wykonawca będzie rozmawiał
z mieszkańcami
Maciejowi Kubiczkowi – Przewodniczącemu RM który:
- zapytał, jak zostanie rozwiązana sprawa wytyczenia wyjazdu mieszkańcom
ul.Leśnej w Wysokiej na drogę marszałkowską – Burmistrz odpowiedział, że
zdecydowano, aby wyjazd z tej ulicy był usytuowany ok.115 m. od szczytu
wzniesienia w kierunku Ciągowi. To rozwiązanie jest najbardziej kosztowne i my
proponujemy jeszcze 3 inne rozwiązania. Obecnie czekamy na odpowiedzi
mieszkańców. Będziemy działać dalej.
- zapytał, czy byłaby możliwość przedłużenia 2 lub 3 kursów autobusu KZK GOP
do Wysokiej – Burmistrz odpowiedział, że problem komunikacji w naszej Gminie
istnieje. KZK GOP traktuje nas niepoważnie, dla nich najważniejsze jest miasto
Dąbrowa Górnicza. Ich przewozy są dosyć drogie. Były przeprowadzone rozmowy z
PKS-em, a jeszcze będą z przewoźnikami prywatnymi.
W Wysokiej planowana jest budowa zakładu pracy, więc przewoźnicy będą
zainteresowani tymi kursami.
Do punktu nr 15.
Ludwikowska Danuta – Przewodnicząca ZO Nr 3 w Łazach – zgłosiła
potrzebę rozebrania starej szopy, która zagraża niebezpieczeństwu.
-powiedziała, że na Młynku znajdują się 4 stare huśtawki i
sprawdzenie,

poprosiła o ich

- następnie zgłosiła potrzebę wykonania wąskiego chodnika ( od Wspólnoty w
kierunku CPN w Łazach – po deszczu są liczne kałuże i mieszkańcy nie mają
możliwości przejścia )..
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania - poprosił Burmistrza o nawiązanie
współpracy z Wójtem Gminy Klucze w sprawie wykonania drogi łączącej Skałbanię z
Chechłem .
Poprosił o pomoc w wykonaniu odcinka ok. 200 m drogi od mostka do granicy
Gminy Klucze.
- poprosił o utwardzenie ok. 350 m drogi Leśnej prowadzącej przez Skałbanię
( bardzo się kurzy ),
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- na prywatnej posesji Pani Władysławy Mrówki w Skałbanii jest zniszczony
budynek, który szpeci całą wieś. Należy spowodować, aby do końca roku budynek
został wyburzony i posesja ta została uporządkowana.
- powiedział, że np. szkło składane w pojemnikach do segregacji śmieci jest zbyt
często wywożone ( 2 razy w tygodniu w Skałbanii ) i prosi o odpowiedź kto ponosi
koszty za wywóz tych nieczystości.
Sołtys powiedział, że jeżeli będzie potrzeba wywozu wszystkich nieczystości to zgłosi
taką potrzebę. Uważa, że zbyt częsty odbiór jest nie potrzebny i naraża Gminę na
niepotrzebne koszty.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowie - poinformował, że w dniu 8 maja br.
w Ciągowicach odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej z
Będzina. Koncert ten jest zorganizowany z myślą o naborze kandydatów do tej
szkoły.
Zajęcia odbywały by się w Szkole Podstawowej w Ciągowicach.
Zaprosił do uczestnictwa w tym koncercie.
Następnie Sołtys zwrócił się z prośbą o ponaglenie Padw Zawierciu w sprawie
załatania dziur
na ul. Kościuszki w Ciągowicach , które od 3 lat nie są
uporządkowane po robotach wodociągowych.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – zwrócił się z prośbą do Komisji
Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska , aby zajęła
stanowisko w sprawie nagminnego dewastowania rzeki Centuria.
- zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na jego wniosek w sprawie składowania płyt
przez RPWiK po wykonywanych pracach na moście rzeki Centuria.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka – poprosił, o wykonanie tablice z
napisem „Wiesiółka” ,
- poprosił o przestawienie tablicy z napisem „Wysoka” ( od strony Chruszczobrodu ) o
ok. 300 m przed rozwidleniem drogi na Wysokę, gdyż jest ustawiona w
nieodpowiednim miejscu i umieszczona jest na terenie Wiesiółki,
- poprosił ponownie o wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych dla Wiesiółki (mogą być
wykonane z desek ),
- zapytał kiedy będą zabudowane lampy oświetlenia ulicznego na słupach na
skrzyżowaniu ul. Gajowej i Starorynkowej oraz na końcu ul. Stawowej (ostatni
słup ),
zapytał, czy będzie wykonana dobudowa oświetlenia ulicznego na ul..M.
Konopnickiej i Cichej ,
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- poprosił o załatanie dziur na ul. M. Konopnickiej w Wysokiej,
- usunięcie słupów średniego napięcia ( nieczynna linia wysokiego napięcia ) na ul.
Jagodowej , które zagrażają podczas wichury mieszkańcom,
- poprosił o poprawę nawierzchni drogi transportu rolnego ( droga Wiesiółka –
Piecuchy przedłużenie ul. Starorynkowej i w kierunku Chruszczobrodu ).
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – ponowił o
regulowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Dąbrowską w Niegowonicach,
- ponowił prośbę o przeniesienie przystanku autobusowego z ul. Kościuszki na zatokę
przy ul. Dąbrowskiej ( ok. 70 m ),
- poprosił o ustawienia przynajmniej jednego zestawu do segregacji śmieci w
Niegowonicach z uwagi na to, iż obecna ilość jest znikoma.
Anna Odyjas – Przewodnicząca ZO Nr 2 w Łazach - poprosiła o rozbiórkę
budynku gospodarczego w Łazach przy ul. Kościuszki ( przy kościele ) , uwagi na to,
że zagraża niebezpieczeństwu zbierających się tam dzieci i młodzież,
- prosi o rozpoznanie sprawy dotyczącej przyłączenia się do gazociągu mieszkańców
13 posesji ( na odcinku od kościoła w kierunku Rokita Szl. Po prawej stronie ),
Marta Grasica – radna - zgłosiła potrzebę ustawienia pojemników do segregacji
śmieci w Trzebyczce i w Chruszczobrodzie Piaskach. Zdaniem radnej mogą być to
nawet kolorowe worki, które należy systematycznie odbierane.
Do punktu nr 16.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –stwierdził, że
porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Łazach został wyczerpany,
wobec czego zamyka obrady. ( godz.zakończenia VI sesji 14.00).
Na tym sesję Rady Miejskiej w Łazach zakończono.
Protokołowała:
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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Radnemu Henrykowi Mogieła, który:
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- zapytał, o wykonanie wiat przystankowych w Kuźnicy Masłońskiej i Ciągowicach
zniszczonych podczas wichury – Burmistrz odpowiedział, że zaproponujemy, aby
z budżetu gminy przeznaczyć kwotę 25 tys.zł.
- poprosił o pomalowanie barier ( przy rzecze Przemsza ) i pomalowania pasów na
jezdni przy barze w Ciągowicach i przy szkole w Ciągowicach – Burmistrz
odpowiedział, że pomimo naszych licznych interwencji nic nie jest robione
w tym zakresie. My jako Gmina będziemy tak długo interweniować te roboty zostały
wykonane.
Radnemu Ryszardowi Dziechciarz , który zapytał, kiedy będzie możliwość
naprawy dróg na terenie Sołectwa Chruszczobród – Burmistrz odpowiedział, że jest
takie ustalenie, aby w pierwszej kolejności przystąpić do Łatania dziur najpierw na
ul.Zawierciańskiej, następnie centrum Łaz, a w następnej kolejności na terenie
sołectw. Jednak skoro jest taka prośba i potrzeba to rozeznamy, czy będzie możliwe
załatanie dziur najpierw w Chruszczobrodzie. ( pod warunkiem, że podczas długiego
weekendu firma będzie pracowałć ).
Radnej Marcie Grzesicy, która :
-poprosiła o interwencję dot. opóźniania się autobusu dowożącego dzieci do szkoły –
Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta była już omawiana. Kurs, o którym mowa jest
ostatnim kursem porannym. Powodem tego, że on się może spóźnić jest to, że jeżeli
np. kierowca zachoruje i nie przyjdzie do pracy to wówczas trzeba szukać
zastępstwa i to trwa, czego powodem jest opóźnienia. Jednak będziemy
interweniować w tej sprawie,
- zapytała, kiedy zostanie wystosowane pismo do KZK GOP w sprawie wydłużenia
wieczornego kursu autobusu linii 637 z „Tucznawy” do Chruszczobrodu – Burmistrz
odpowiedział, że otrzymaliśmy pismo, iż Siewierz również jest zainteresowany.
Zapytują nas, czy zgadzamy się na to, gdyż wiązać się to będzie z dłuższą trasą
przez nasz teren i większymi kosztami. Jednak najpierw Dąbrowa Górnicza musi
wydać Siewierzowi zgodę. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Dodał, że z naszej
strony jest zgoda,
- poprosiła o rozważenie możliwości zorganizowania ścieżek rowerowych na terenie
Chruszczobrodu – Piaski – Burmistrz odpowiedział, że w Mikołowie odbyła się
konferencja w sprawie Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Śląskiego, który został zaakceptowany. Nasz region jest
traktowany jako teren zielony, turystyczny więc prawdopodobnie nasz region uzyska
najwięcej środków na ten cel, a na Śląsk przeznaczone będą środki na inwestycje.
- poprosiła o wykonanie projektu brakującego odcinka chodnika (ok.50 m ) przy
drodze marszałkowskiej w Chruszczobrodzie , tj. odcinek od ul. Orzeszkowej,
- poprosiła również o wykonanie ok.300 m chodnika przy drodze marszałkowskiej,
który obecnie jest bardzo zniszczony - na co Burmistrz odpowiedział, że informował
już że w Chruszczobrodzie planowane jest wykonanie 2 odcinków chodnika i
zatoczka, są również na naszym terenie planowane inne roboty. Jednak będziemy
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dążyć, aby w latach następnych, np.
kontynuowane.

w 2008 roku najpilniejsze sprawy były

Leszekowi Bogłowskiemu – Wiceprzewodniczącemu RM, który
- powiedział, że w piątek przybyli do niego mieszkańcy z interwencją dot. sprzedaży
działki położonej w Łazach na Młynku przy boisku sportowym. Dodał, że teren
tej działki był wykorzystywany przy okazji np. organizowanych pikników, jeśli
została sprzedana to zapytał dlaczego – Burmistrz odpowiedział, że działka ta była
sprzedana w czerwcu 2006 roku, do przetargu stanęła 1 osoba, cena w 9.100 zł.
+ VAT. Zakupili tą działkę Państwo Jarosław i Małgorzata Gałka. Opinia Komisji
Rozwoju była pozytywna.
- w sprawie osadników, które będą służyły do podłączenia się do kanalizacji
zapytał, czy nadal będzie prowadzone wytyczanie pozostałego terenu – Burmistrz
odpowiedział, że firma wykonała swoje praca jeżeli chodzi o konsultacje
z mieszkańcami w 50%. Gdy będziemy wykonywać to wykonawca będzie rozmawiał
z mieszkańcami
Maciejowi Kubiczkowi – Przewodniczącemu RM który:
- zapytał, jak zostanie rozwiązana sprawa wytyczenia wyjazdu mieszkańcom
ul.Leśnej w Wysokiej na drogę marszałkowską – Burmistrz odpowiedział, że
zdecydowano, aby wyjazd z tej ulicy był usytuowany ok.115 m. od szczytu
wzniesienia w kierunku Ciągowi. To rozwiązanie jest najbardziej kosztowne i my
proponujemy jeszcze 3 inne rozwiązania. Obecnie czekamy na odpowiedzi
mieszkańców. Będziemy działać dalej.
- zapytał, czy byłaby możliwość przedłużenia 2 lub 3 kursów autobusu KZK GOP
do Wysokiej – Burmistrz odpowiedział, że problem komunikacji w naszej Gminie
istnieje. KZK GOP traktuje nas niepoważnie, dla nich najważniejsze jest miasto
Dąbrowa Górnicza. Ich przewozy są dosyć drogie. Były przeprowadzone rozmowy z
PKS-em, a jeszcze będą z przewoźnikami prywatnymi.
W Wysokiej planowana jest budowa zakładu pracy, więc przewoźnicy będą
zainteresowani tymi kursami.
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Do punktu nr 6.
Do punktu nr 7.
Do punktu nr 8.
Do punktu nr 9.
Do punktu nr 10.

