PROTOKÓŁ Nr V/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 26 marca 2007 roku o godz.11.00
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:
Senator - Zbigniew Szaleniec
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 14 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 są zmiany:
- wykreślenie z porządku obrad punktów:
•
•
•

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
mienie Gminy Łazy na okres 10 lat,
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etycznego Radnych Rady
Miejskiej w Łazach,
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/158/-4 Rady Miejskiej
Łaz z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Łazy.

- wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwały :
•
•
•

jako punktu 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego,
jako punktu 16 - Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego (dot. Sekretarza Gminy )
jako punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (dot. Skarbnika Gminy )

Radny Władysław Nowak zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie
uzasadnienia wykreślenia z porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Łazy na okres 10 lat.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że sprawa dzierżawy gruntu była
omawiana przed sesją na posiedzeniach Komisji. Głosy w tej sprawie były różne.
Proponuje wykreślić z porządku obrad ten punkt i
sprawę jeszcze raz
przeanalizować.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach
radnych, czy wnoszą jeszcze inne propozycje zmian.
Innych zmian nie zgłoszono.

- zapytał
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Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 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 ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych
przez Burmistrza Łaz w roku 2007,
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich
i zarządów osiedli na terenie Gminy Łazy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku na rzecz Gminy Łazy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej
nazwy „Gawronów” na „Gawronówka” części wsi Chruszczobród.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej
nazwy „Zawądródź” na „Zawągródź” części wsi Grabowa.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego
zasobu Gminy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania
utrzymania grobów wojennych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Łazach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego ( dot. Sekretarza Gminy ).
17.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego ( dot. Skarbnika Gminy ).
18.Odpowiedzi na interpelacje.
19.Zapytania i wolne wnioski.
20.Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek
obrad sesji Rady Miejskiej w Łazach dnia 29 stycznia 2007 roku.
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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 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) przyjęła protokół
Nr IV/07 z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29.01.2007r.
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.
Następnie zabrał głos zaproszony na sesję Pan Senator Zbigniew
Szaleniec, który zwracając się do wszystkich powiedział w pierwszej kolejności, że
bardzo dziękuje za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Podkreślił, że po raz pierwszy ma
możliwość uczestniczyć w obradach Wysokiej Rady. Następnie pogratulował Radnym
i Panu Burmistrzowi za uzyskanie mandatu i zaufaniu mieszkańcom. Podkreślił, że
jest to bardzo duże wyróżnienie, ale nie tylko bo jest to wielkie wyzwanie,
zobowiązanie wobec mieszkańców, jakie stoi przed nimi. Następnie złożył życzenia,
aby na koniec kadencji mogli powiedzieć swoim wyborcom, że zrobili wszystko co
było w ich mocy.
Senator powiedział, że nie po raz pierwszy miał okazję odwiedzić naszą „Piękną
Gminę” , poznać nasze problemy i
atrakcje. Jest to Gmina, która może
zaproponować całemu regionowi, aby szybko i dynamicznie się rozwijać. Dodał, że ta
kadencja która jest przed radnymi, jest trudną kadencją jednak uważa, że może być
wielkim sukcesem o ile działania Władz, Burmistrza będą ukierunkowane w tą stronę,
aby były przygotowane odpowiednie projekty. Kontynuując swoją wypowiedź
podkreślił, że mamy szanse na środki unijne, które mogą nas zasilić. Wymaga to
wielkiej pracy, zaangażowania i przygotowania dobrych projektów. Po zapoznaniu się
z informacją Burmistrza między sesjami zorientował się, że Burmistrz i Władze Łaz
nie marnują czasu. Ilość przedsięwzięć w okresie między sesyjnym
była
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przeogromna i wykazuje na to, że Państwo przystąpiliście od początku do pracy
i tego czasu nie marnujecie.
W dniu dzisiejszym Senator miał możliwość poznać nasze drogi i po dokonanej wizji
w terenie, powiedział , że zobowiązuje się do pomocy w naprawieniu jednej z dróg
ważniejszych. Zadeklarował, swoją pomoc na rzecz rozwiązywania naszych
problemów. Pogratulował minionym Władzom sukcesu , tzn. kończącej się w tym
roku inwestycji pod nazwą „ kryta pływalnia”. Jest to wielka sprawa oraz wysiłek
społeczny, który będzie dobrze służył wszystkim mieszkańcom, szczególnie młodzieży
naszego miasta.
Podkreślił, że jako parlamentarzysta współpracuje na rzecz pewnej konsolidacji
w naszym Zagłębiu . Odbyło się spotkanie z Wójtami , Burmistrzami i Prezydentami
z Zagłębia na temat pomysłu „Aglomeracji Śląsk”. Gmina Łazy nie jest uwzględniana
w tym projekcie, jednak na tym nie straci, gdyż Gminy , tj. Czeladź, Sosnowiec,
Będzin, czy Jaworzno powinny być w„Aglomeracji Śląskiej”, ale jednocześnie powinny
być reprezentantem powiatu zawierciańskiego, będzińskiego , reprezentantem który
będzie dbał o interesy tych Gmin ościennych, które mogą być znakomitym
uzupełnieniem dla całej „aglomeracji” pod względem przemysłowym , ale szczególnie
pod względem turystycznym. Dodał, że Pan Burmistrz powiedział o wielkich
możliwościach turystycznych w Gminie Łazy.
Miasta, które będą nas reprezentowały w „ aglomeracji” podpisując deklaracje
proszono o to, aby zadbały o to, aby „aglomeracja” była takim elementem otwartym
do którego będzie można przyłączać sąsiednie Gminy o ile będzie taka chęć
i potrzeba.
Korzystając z obecności Sołtysów Senator powiedział, że zgrupowanie „Platformy
Obywatelskiej”, którą reprezentuje przygotowuje projekt ustawy o funduszu
sołeckim, który miałby wspomóc Sołtysów w ich bieżącej pracy oraz zabezpieczyć
pewne środki na ich działalność . Powiedział, że odbyło się takie spotkanie Sołtysów
z powiatu będzińskiego, na którym poruszany był ten temat oraz wątpliwości, gdyż
nie jest to jednoznaczna sprawa. Są różne punkty widzenia, ze strony Wójtów,
Prezydentów a czasem inaczej na to patrzą Sołtysi.
Wspólnie z Panem Posłem Dolniakiem, który reprezentuje tą sprawę w Sejmie
odbędą spotkanie w powiecie zawierciańskim z Sołtysami, aby wysłuchać zdania
w tej sprawie, czy powinna być wprowadzona w życie.
Następnie poinformował , że w Senacie w najbliższym czasie odbędzie się debata
w sprawie ustawy oświatowej. Podkreślił, że Gminy do oświaty dokładają ogromne
pieniądze. Dyrektor szkoły powinien odpowiednio zarządzać finansami
przeznaczonymi na oświatę.
Następnie zadeklarował chęć współpracy i powiedział, że liczy na współpracę ze
strony władz Gminy.
Radny Jan Hoffman – zapytał, czy nadal będzie można uzyskać środki finansowe
na drogi gminne w ramach projektów europejskich na lata 2007 – 2013. Zabrał
również głos w sprawie zwiększenia kursów autobusu KZK GOP linii 809 z Dąbrowy
Górniczej do Grabowej.
Pan Senator Zbigniew Szaleniec – odpowiedział, że jednym z celów tworzonej
„Aglomeracji Śląsk” będzie komunikacja. Ma nadzieję, że KZK GOP wówczas będzie
jeszcze tańszym przewoźnikiem i będzie działał skuteczniej.
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W sprawie finansowania dróg gminnych to jego zdaniem nie powinno być żadnej
blokady ani przeszkód do uzyskania środków. Dodał, że z tego co mu jest wiadome
środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego będą rozdzielane wg.
liczby
mieszkańców tj. do 50 tys. i powyżej.
Radny Władysław Nowak – zabrał głos w sprawie ustroju samorządu w Polsce.
Powiedział, że od 90 roku w ustawie o samorządzie gminnym dokonano pewnych
zmian, np. zmniejszenie ilości mandatów radnych oraz zmiana dot. bezpośredniego
wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez samych mieszkańców. Obecnie
są propozycje, aby skarbnika i sekretarza powoływał burmistrz, a nie jak do tej pory
rada. Jego zdaniem jest to ubezwłasnowolnienia samorządu. Zapytał, jak na tą
sprawę zapatruje się Parlament.
Pan Senator Zbigniew Szaleniec – odpowiedział, że tą sprawę widzi inaczej.
Uważa, że zmiany w ustawie idą w dobrym kierunku. Rada jest organem
nadzorującym burmistrza. Osobiście skłania się, żeby proponowane zmiany zostały
wprowadzone. Jego zdaniem nie jest to zmniejszanie kompetencji samorządu.
Dodał, że zawsze Władze Gminy mogą liczyć na jego pomoc oraz jego ugrupowania.
Do punktu nr 5.
Radny Stefan Kubasik – zgłosił
potrzebę
remontu ulicy Błędowskiej
w Niegowoniczkach. Dodał, że należy wykonać te prace ze względu
na fakt
organizowania
„Dożynek Powiatowych”
w
Niegowonicach oraz poczynić
starania o pozyskanie środków finansowych od powiatu na ten cel.
Radny Kazimierz Wadas – zgłosił potrzebę budowy drogi od ul.Kościuszki
w Łazach do cmentarza.
Zaproponował, aby koszty budowy drogi pokryć środkami finansowymi pozyskanymi
ze sprzedaży działek znajdujących się w tym rejonie.
Radny Władysław Nowak – zaproponował, aby wystąpić do Zakładu
Energetycznego w Zawierciu
w sprawie regularnego dostarczania energii
elektrycznej oraz planu remontu obecnej sieci na terenie naszej Gminy.
Radna Marta Grzesia:
- poddała pod rozwagę sprawę wymiany wodociągu „azbestowego”
w Chruszczobrodzie współfinansowanego wspólnie z Siewierzem przy
udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
- poruszyła sprawę wywozu odpadów wielkogabarytowych. Radna zaproponowała,
aby wcześniej poinformować mieszkańców o terminie wywozu i umożliwić
im odbiór tych odpadów bezpośrednio z ich posesji,
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- w związku z komasacją gruntów w Chruszczobrodzie, zapytała o możliwość
położenia nakładki asfaltowej na tzw. obwodnicy w Chruszczobrodzie,
- zapytała, czy jest zaplanowany III etap komasacji gruntów w Chruszczobrodzie.
Radny Ryszard Żmuda – zaproponował zmianę dot. godziny zebrania wyborczego
w Grabowej. Zaproponował godz. 17.30.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt zmian do budżetu
Gminy Łazy na 2007 rok. Dodała, że na Komisjach Rady projekt ten był omawiany,
wówczas już uprzedzała , że do tego projektu uchwały Burmistrz będzie wnosił
autopoprawkę. Do chwili obecnej nie możemy uzyskać pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Zaproponowała, aby dokonać
poprawek, tzn. zwiększyć plan dochodów budżetowych na rok 2007 o kwotę
1 276 243 zł jako różnicę dwóch kwot podsumowujących zwiększenia i zmniejszenia.
Do planu dochodów na 2007 rok wprowadzamy w rezultacie wydatków poniesionych
na realizację modernizacji Domu Kultury w Chruszczobrodzie w wysokości 209 tys. zł
i taką informacje uzyskaliśmy, że w tej wysokości ta inwestycja zostanie
zrefundowana. Następnie zwiększamy plan dochodów z tytułu podatków od
nieruchomości. Dodała, że po prowadzonych rozmowach z Dyrektorem Zakładu
Nieruchomości PKP w Katowicach mamy zapewnienie, że należności z tego tytułu
będą wpływały na bieżąco oraz, że zostanie uregulowana zaległość z ubiegłego roku.
Kwota zaległości w wysokości 500 tys zł została ujęta w uchwale budżetowej.
Natomiast nie ma wprowadzonych bieżących wpłat za rok 2007 w kwocie 748 tys zł.
.
Następnie w dziale 758 różne rozliczenia wyszczególniona jest kwota 938 zł ,
otrzymaliśmy informację, że tego zwiększenia nie będzie, ale będzie zwiększenie
subwencji oświatowej.
W tym dziale zwiększamy plan dochodów budżetowych o kwotę 287.900 zł,
zwiększamy plan dotacji celowej na budowę krytej pływalni w Łazach o kwotę
82. 335 zł, zwiększamy o dotację celową ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na publikacje kolumn
ekologicznych w „Echach Łaz” o kwotę 10.800 zł oraz zwiększamy wpływy do
budżetu w wysokości 30. 000 zł z tytułu wpływów z różnych usług .
Zwiększenia wynoszą 1.368.035 zł.
Natomiast nastąpiło zmniejszenie kwoty z tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych o kwotę 91. 792 zł.
Proponuje się dokonać zmian planu wydatków budżetowych polegających na:
- zwrot dotacji dla miasta Będzina z tytułu uczęszczania do przedszkoli prowadzonych
przez tę Gminę dzieci z terenu naszej Gminy w wysokości 4. 980 zł w formie dotacji
celowej dla miasta Będzina,
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- zwiększenie planu wydatków na budowę krytej pływalni w Łazach w wysokości
82. 335 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla MOK Łazy na publikację kolumn
w „Echach Łaz” o kwotę 10.800 zł,
- zaplanowanie wydatków na projekt techniczny kanalizacji miasta Łazy w wysokości
192.066 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 150.000 zł ,
- zlikwidowanie rezerwy celowej w wysokości 140 tys. zł,
- zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie krytej pływalni o 2230 tys. zł.
W wyniku powyższych zmian zmniejszony byłby o kwotę 219.819 zł.
Dodała, że proponuje się środki zlikwidowanej rezerwy celowej w kwocie 20 tys. zł
przeznaczyć na rozchody budżetu w formie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania „Perła Jury”.
Następnie poinformowała, że po wprowadzonych zmianach:
-

plan dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2007 wyniesie 26.778.557 zł ,
plan wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2007 wyniesie 33.248.532 zł,
planowany deficyt na rok 2007 wyniesie 6.469.975 zł,
plan rozchodów budżetu w 2007 roku wyniesie 1.091.960 zł,
plan przychodów budżetu wyniesie 7.561.935 zł,
rezerwa celowa na wydatki bieżące wyniesie 0 zł.

Radny Władysław Nowak – powiedział, że zmiany do budżetu w pierwotnej wersji
były omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetowej, która zaopiniowała pozytywnie.
Pani Skarbnik sygnalizowała , że do przedstawionego projektu uchwały będą jeszcze
zmiany , jednak radny nie sądził, że będą one w takiej skali. Dlatego zabierając
w chwili obecnej głos uważa, że jest to niepoważne traktowanie Rady i Komisji. Jeżeli
dochody zwiększamy o ponad 700 tys. zł i uzasadniamy tym, że nastąpiło
nieoszacowanie to w chwili obecnej nie może podjąć decyzji , uważa że należy to
przedyskutować na posiedzeniu Komisji.
W związku tym stwierdził, że będzie głosował przeciwko zmianom do budżetu.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – stwierdziła, że informowała radnych,
że są zapewnienia Dyrektora Zakładu Nieruchomości PKP, iż będzie wpłacał podatek
od nieruchomości w 2007 roku w kwocie 748.000 zł. Ta kwota nie była
uwzględniana w uchwale budżetowej i obecnie należy ją wprowadzić.
Dodała również, że od 29 stycznia br. budżet nie był zmieniany a obecnie musimy
zabezpieczyć środki finansowe na budowę krytej pływalni w Łazach. Jeżeli budżet nie
zostanie zmieniony nie otrzymamy pozytywnej opinii RIO odnośnie możliwości spłaty
kredytu.
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Radny Tadeusz Czop – powiedział, że wprowadzona kwota do budżetu jest bardzo
duża, uważa że Komisja Budżetowa powinna przeanalizować tą sprawę i wydać
stosowną opinię.
Poparł stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetowej w tym temacie.
Radna Marta Grzesia – zaproponowała 10 minutową przerwę
w celu
zaopiniowania proponowanych zmian przez Komisję Budżetową i po przerwie
ponownie powrócić do tematu w powyżej sprawie.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej –
poinformował, że w przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i po krótkiej
dyskusji oraz dodatkowych wyjaśnieniach Pani Skarbnik i Pana Burmistrza Komisja
większością głosów ( 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwał. Wobec braku uwag projekt uchwały został
poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący )
podjęła Uchwałę Nr V/38/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na
2007 rok.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy - przedstawiła uzasadnienie celowości
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych
przez Burmistrza Łaz w roku 2007.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku uwag projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr V/39/07
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez
Burmistrza Łaz w roku 2007.

10

Do punktu nr 8.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – omówiła projekt uchwały
w sprawie
przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie
Gminy Łazy.
Poinformowała, że ustalony został harmonogram wyborów w poszczególnych
Sołectwach oraz na terenie miasta Łazy, który w dniu dzisiejszym zostanie rozdany
radnym i sołtysom do wiadomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku uwag projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/40/07 w
sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów
osiedli na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 9 .
Barbara Cyganek – Skarbik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwał.
Wobec braku uwag projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr V/41/07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Do punktu nr 10 .
Irena
Szamańska
–
Kierownik
Wydziału
Gospodarowania
Nieruchomościami – przedstawiła celowość podjęcia
uchwały
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz
prawa własności budynku na rzecz Gminy Łazy.

11
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że uchwała ta jest początkiem do przejęcia
tego budynku. Zapytała, czy nie było by zasadne przy przejmowaniu tego budynku
uzyskać pisemną, a nie tylko ustną zgodę od PKP na spłacanie tego długu, o którym
była mowa na Komisji Budżetowej.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz- zwracając się do Rady powiedział, że bardzo
prosi, aby takich transakcji wiązanych nie robić. Starając się o noclegownię chodziło
nam o zabezpieczenie mieszkań socjalnych. Jest to duży problem na dzień dzisiejszy.
Dodał, że można zobowiązać na piśmie PKP do spłacania zaległości , jednak prosi
Wysoką Radę , aby tego nie robić.
W poprzedniej kadencji doprowadzono do tego, że Gmina Łazy chcąc odzyskać
należności musiała wynająć firmę windykacyjną, która za to pobrała dużą kwotę
prowizji.
Dodał, że sprawa należności PKP pojawiła się wówczas gdy nawiązaliśmy rozmowy
dot. chęci przejęcia noclegowni w Łazach. Dyrektor PKP chętnie przyjął naszą
propozycję, jednak my zakwestionowaliśmy wycenę tej nieruchomości. Podjęliśmy
decyzję, że na koszt Gminy wykonana zostanie przez biegłego rzeczoznawcę
wycena, która jak się okazało jest o ponad 30 tys. zł niższa od pierwotnej. Do tej
wyceny dołączyliśmy jeszcze opinię kolejnego rzeczoznawcy, który potwierdził, że
wartość tej nieruchomości waha się pomiędzy 150 – 160 tys.zł PKP proponowało,
abyśmy różnicę kwot wykazaną w wycenach wyśrodkowali, na co nie zgodziliśmy się
W związku z tym Dyrekcja PKP przyjęła wartość nieruchomości określoną przez
rzeczoznawcę, który wykonał na zlecenie Gminy.
Jeżeli chodzi o potwierdzenie chęci spłaty zadłużenia przez PKP to nie byłby za
pisemną formą , gdyż uważa, iż Dyrektor jest dżentelmenem i dotrzyma danego
słowa.
Gdy danego słowa nie dotrzyma będziemy szukali innych możliwości ściągnięcia
należności.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku uwag projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr V/42/07
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz prawa własności budynku na rzecz Gminy Łazy.
Do punktu nr 11 i 12.
Irena
Szamańska
–
Kierownik
Wydziału
Nieruchomościami – przedstawiła projekty uchwał:
- w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej
„Gawronówka” części wsi Chruszczobród,

Gospodarowania
nazwy „Gawronów” na
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- w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy „Zawądródź”
„Zawągródź” części wsi Grabowa.

na

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionych projektów uchwał.
Radni uwag nie wnieśli.
Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/43/07
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej
nazwy
„Gawronów” na „Gawronówka” części wsi Chruszczobród,

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/44/07 w
sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej
nazwy
„Zawądródź” na „Zawągródź” części wsi Grabowa.
Do punktu nr 13.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – poinformowała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy ma tekst
taki sam jak podjęta uchwała w styczniu br. w tej sprawie.
Zmiana dotyczy jedynie zapisu § 3 dot. wejścia w życie. W poprzedniej uchwale
widniał zapis iż uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z czym nie zgodził się nadzór prawny . W związku z
powyższym § 3 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do projektu uchwały.
Radni uwag i zmian nie wnieśli.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/45/07
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy
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Do punktu nr 14.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – zapoznała radnych z tematem dot. przejęcia
od Wojewody Śląskiego zadania utrzymania grobów wojennych.
Poinformowała, że podjęcie uchwały tej jest konieczne, aby Gmina otrzymała dotację
w wysokości 1000 zł na powyższy cel.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/46/07
w sprawie przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania utrzymania grobów
wojennych.
Do punktu nr 15.
Henryk Mogieła – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska – przedstawił pozytywną opinię Komisji z dnia
21.03.2007. Powiedział, że członkowie Komisji w obecności radnych innych Komisji
Rady, Burmistrza, pracowników Urzędu, a także Komendanta Policji w Łazach po
zapoznaniu się z opiniami wszystkich uczestników posiedzenia podjęła pozytywną
opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Łazach. Poinformował, że dyskusja w
tej sprawie trwała długo, a decyzja była trudna do podjęcia. Jednak wszelkie
argumenty przemawiają za rozwiązaniem Straży Miejskiej.
Radny Kazimierz Wadas - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Łazach.
Powiedział, że Straż Miejska została powołana 27 maja 1993 roku, działa w
strukturze Urzędu na prawach Wydziału.
Zakres uprawnień dla Straży Miejskiej jest zdecydowanie węższy aniżeli uprawnień
Policji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Straż Miejska nie ma prawa wypisywać
mandatów. Policja może realizować również zadania Straży Miejskiej w tym zadania
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Radny uważa, iż w obecnym stanie jest głęboko nieuzasadnione utrzymywanie
Straży Miejskiej z pieniędzy podatnika. Straż Miejska nie realizuje zadań w sposób
należyty. Uważa, że środki przeznaczone na zakup etatów dzielnicowych będą
właściwie wykorzystane, a ponadto wzrośnie poczucie bezpieczeństwa w rejonie
działania. Większa liczba funkcjonariuszy powoduje, że Policja poprzez to, że ma
lepszy kontakt ze społeczeństwem może wychodzić na wprost oczekiwaniom
lokalnym i zapobiegać, a nie już tylko zwalczać istniejące patologie.
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Ponadto dodał, że roczny koszt utrzymania jednego stanowiska dzielnicowego wynosi
od ok. 47.tys.zł do 50 tys.zł. Etaty: Komendanta i 2 Strażników to kwota 160 tys.zł.
Stwierdził, iż wynika z tego, że będzie taniej dla budżetu, a bezpieczniej dla
mieszkańców.
Dodał, że Komendant Policji w Łazach insp. Żmuda deklaruje, że jeśli Gmina
przeznaczy środki na dzielnicowych to ma on zgodę swoich zwierzchników na
zwiększenie stanu osobowego Policji w Łazach o dalsze 2 etaty.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że sprawa likwidacji Straży Miejskiej jest
bardzo ważna i należy głębiej nad nią podyskutować. Powiedział, że powołanie Straży
Miejskich było możliwe po zmianach ustrojowych w 90 roku. Większość gmin w
Polsce z tej możliwości skorzystała. W zdecydowanej większości sprawdzają się jako
forma realizacji zadania własnego – zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców,
porządku i przeciwdziałania zagrożeniom w sytuacjach szczególnych.
Usłyszeliśmy wiele argumentów na temat złego funkcjonowania Straży i po jest poza
spore. Ale to nie musi wg opinii radnego oznaczać, że jeżeli jakaś jednostka
organizacyjna źle działa to należy ją likwidować. Większość słusznych zarzutów
sprowadza się do złego zarządzania. Być może trzeba zmienić komendanta, ludzi
pracujących tam dla poprawy sytuacji.
Można by odnieść wrażenie, że nie radząc sobie z tym problemem, po prostu
likwidujemy straż i podrzucamy problem Policji.
Dodał, że ma wątpliwości co do likwidacji, gdyż straż jest nasza i mamy na nią
wpływ, a czy będziemy mieć wpływ na dzielnicowych ?
Powiedział również, że na terenie naszej Gminy powinny być całodobowe dyżury, co
mogłaby robić Straż Miejska.
Zwrócił się do radnych, że w razie niepowodzenia odpowiedzialność poniesie Rada.
Podsumowując powiedział, że nie jest przekonany, że likwidując straż działamy dla
poprawy ładu, porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.
Uważa, że w tej sprawie powinien również wypowiedzieć się Burmistrz, którego
aparatem jest Straż Miejska i która jemu podlega.
Stwierdził, że będzie głosował przeciwko proponowanej uchwale, bądź się wstrzyma.
Radny Zbigniew Wudarczyk – zwrócił się z pytaniem do Komendanta Policji w
Łazach, czy są możliwości aby dzielnicowi przejęli obowiązki Strażników Miejskich i w
jaki sposób miało by to być realizowane.
Jarosław Żmuda – Komendant Policji w Łazach - powiedział, że to co leży w
kompetencjach Straży Miejskiej podlega również Policji i taką działalność umożliwiają
przepisy. Jednak jak będzie funkcjonowała ta działalność to na dzień dzisiejszy
jeszcze nie jest w stanie odpowiedzieć. Wiele zależy od osób, które przejmą zadania
Straży Miejskiej, czy te osoby wykonywały już podobne czynności, czy będzie trzeba
ich tego nauczyć. Dodał, że zna wiele Gmin, gdzie dzielnicowi przejęli obowiązki
Straży Miejskich i działa to należycie.
Radny Jan Hoffman - powiedział, że dotychczas Gmina nie miała żadnego wpływu
na działalność Policji. Zapytał, czy to się zmieni wówczas gdy Gmina będzie opłacała
etaty dzielnicowych. Proponuje, aby co jakiś czas organizowane były spotkania Policji
z radnymi, aby pewne wskazówki i problemy rozwiązywać.
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Jarosław Żmuda – Komendant Policji w Łazach - powiedział, że od początku
tej kadencji uczestniczy w posiedzeniach Komisji Porządku Publicznego i Ochrony
Przeciwpożarowej, gdzie poruszane są różne sprawy dot. bezpieczeństwa. On jako
Komendant jak najszybciej stara się poruszane sprawy załatwić i uważa, że
współpraca Gminy z Policją jest bardzo dobra.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że obecnie Straż
Miejska kosztuje nas rocznie 160 tys.zł. Aby ta straż funkcjonowała należycie to
należy o 1 lub 2 etaty zwiększyć zatrudnienie, gdyż na patrole strażnicy muszą
chodzić w 2 osoby. Zwiększenie etatów wiąże się z większymi kosztami. Jak obliczył
kosztowałoby to ok.240 tys.zł.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że sprawa likwidacji Straży
Miejskiej i wykupienie etatów dzielnicowych jest
kolejną próbą poprawienia
bezpieczeństwa mieszkańców, a nie jego pogorszenia. Na dzień dzisiejszy nikt nie da
nam gwarancji, że po zmianach bezpieczeństwo na naszym terenie będzie 100%,
gdyż jest to niemożliwe. Od roku 93 było wiele zmian w strukturach Straży Miejskiej :
zmienił się Komendant Straży, kadra została wymienia i mimo tego nie nastąpiło
polepszenie efektów pracy. Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku, a
najbardziej niebezpiecznie jest od piątku wieczorem do niedzieli, kiedy to straż ma
wolne. Kompetencje straży są ograniczone i dlatego i tak musimy współpracować
z Policją w sprawie np. egzekwowania kar.
Uważa, że należy spróbować jak będzie funkcjonowała Policja po zwiększeniu
4 etatów. Jest to pierwszy krok w polepszeniu bezpieczeństwa. Uważa, że w takiej
formie jak obecnie funkcjonuje Straż Miejska nie spełnia oczekiwań.
Jeżeli chodzi o nadzór nad pracą Policji to ze swojej strony zapewnił, że nie będzie w
to ingerował, gdyż uważa, że Policja ma swoje struktury i zna się na tym co robi.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek - zapytał radnych, czy wnoszą jeszcze
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radni innych uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11 głosów za,
3 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę Nr V/47/07 w sprawie likwidacji
Straży Miejskiej w Łazach
Do punktu nr 16 i 17.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – uzasadniła celowość podjęcia uchwały
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego ( dot.
Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy ).
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Władysław Nowak – radny – zwrócił się z prośbą o dostarczenie radnym ustawy
lustracyjnej.
Przewodniczący Rady - Maciej Kubiczek - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi
do przedstawionych projektów uchwał.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/48/07
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego ( dot. Sekretarza Gminy ).
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/49/07
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia
lustracyjnego ( dot. Skarbnika Gminy ).
Do punktu nr 18.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił następujących odpowiedzi na
interpelacje zadane na tej sesji:
- radnemu Stefanowi Kubasikowi – w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na
ul.Błędowskiej i Rolnej w Niegowonicach odpowiedział, że w budżecie jest na ten cel
zabezpieczone ok. 50 tys.zł. Dodał, że Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie
środków z zewnątrz na drogi gminne,
- radnemu Kazimierzowi Wadasowi w sprawie budowy drogi do cmentarza
odpowiedział, że obecnie przygotowywana jest wycena na sprzedaż działek.
Stwierdził, że w roku bieżącym wykonane zostaną tam 2 przepusty oraz wykonane
zostanie wykorytowanie i utwardzenie drogi. Na dzień dzisiejszy nie będzie nas stać
na wykonanie drogi asfaltowej, a jedynie drogi utwardzonej,
- radnemu Władysławowi Nowakowi w sprawie należytego dostarczania energii
elektrycznej powiedział, że Zakład Energetyczny jest monopolistą i trudno od nich
pewne sprawy wyegzekwować. Uważa, że należy zorganizować spotkanie
z Dyrektorem tego zakładu i przedstawić mu nasze zastrzeżenia,
- radnej Marcie Grzesicy:
•

w sprawie wymiany wodociągu w Chruszczobrodzie stwierdził, że na dzień
dzisiejszy jest to niemożliwe, gdyż nie mamy środków na wkład własny aby
ubiegać się o dodatkowe środki. Planujemy ująć tą inwestycję w roku 2009.
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•

Zadanie to nie jest wykreślone z planów, ale na razie nie możemy go
realizować,
w sprawie odpadów wielkogabarytowych wstrzymamy się do okresu
poświątecznego. Sprawa możliwości wywiezienia tych odpadów zostanie
szeroko rozpropagowana, tak aby wszyscy o tym wiedzieli.

W tym miejscy poinformował wszystkich obecnych, że nasza Gmina nastawiona jest
na turystykę i musi być czysta. W związku z tym przestrzegł wszystkich, że jeżeli
ktoś zostanie złapany na wywozie śmieci gdziekolwiek, w miejsce na to nie
przeznaczone to władze Gminy będą bezwzględne w karaniu tych osób.
Odpowiadając na dalsze interpelacje Radnej Grzesicy odpowiedział, że kolejny etap
komasacji gruntów w Chruszczobrodzie jest na razie niemożliwy, gdyż nie uzyskano
zgody mieszkańców na działania w tym zakresie, a musi być zgoda mieszkańców,
którzy są właścicielami 50% komasowanych gruntów. Temat ten nie jest zamknięty
należy uzyskać zgodę mieszkańców i wówczas przystąpić do komasacji. Dodał
również, że jeżeli chodzi o wykonanie nakładki asfaltowej tzw. obwodnicy w C to na
razie nie ma środków i nie możemy na to liczyć.
Następnie zapytał radnych czy są usatysfakcjonowani udzielonymi odpowiedziami.
Radni zastrzeżeń w tej sprawie nie zgłosili.
Do punktu nr 19.
Radny Jan Hoffman - poprosił o uporządkowanie terenu wokół sklepu „Lewiatan”
w Niegowonicach,
- zapytał, , co mają zrobić mieszkańcy z odzyskanym eternitem po zmianie pokrycia
dachowego, który mają składowany na swoich posesjach.Radny podkreślił, że jest
to bardzo ważny problem dla mieszkańców i prosi o decyzję w tej sprawie,
- zdaniem radnego należy wystąpić do mieszkańców z Niwy Zagórczańskiej w
sprawie
wycięcia zbędnych drzew i krzewów przy rowach odwadniających.
Radny Zbigniew Wudarczyk - zgłosił, że podczas wichury z budynku tzw. „Wieży
Ciśnień” w Łazach spadają deski.
Zapytał, kto odpowiada za stan tego budynku i prosił o pomoc w tym temacie.
Radna Marta Grzesia – poruszyła sprawę dot. przepustu w Chruszczobrodzie
( droga powiatowa , ul. Mickiewicza , na wysokości posesji Pani Mileny Zych i Pana
Kazimierza Chały) .
Dodała, że przepust pod drogą jest niedrożny i ciągle wylewa się woda.
Radna zaproponowała, aby w tej sprawie ponownie rozmawiać z Panem Stanisławem
Porębskim, który jest właścicielem posesji, przez którą można by było przeprowadzić
odwodnienie.
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Czesław Korczyński - Sołtys Sołectwa Turza :
- zwrócił się z prośbą o pomalowanie pasów na jezdni w Ciągowicach i Turzy,
- zwrócił się z prośbą o częste kontrolowanie prędkości przejeżdżających
samochodów drogą przez Ciągowice i Turzę.
Regina Dziechciarz – Sołtys Sołectwa Rokito Szlacheckie:
- zwróciła się o naprawę nawierzchni i utwardzenie drogi w Kazimierówce,
- zgłosiła, że podczas ostatniej wichury w miejscowości Mitręga zerwane były kable
sieci energetycznej. Pomimo jej wielokrotnych interwencji w Zakładzie
Energetycznym nikt nie odbierał telefonu.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka – zwrócił się z apelem do
wszystkich Sołtysów, aby nie dokonywali żadnych prac na terenie ich sołectw bez
pisemnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami.
Stanisław Paliga – Sołtys Sołectwa Chruszczobród Piaski :
- zgłosił potrzebę zaasfaltowania dziury w jezdni w Chruszczobrodzie Piaskach obok posesji Pana Górnickiego.
- zgłosił potrzebę utwardzenia drogi i zamontowania lampy oświetlenia ulicznego
( posesja
Pana Natanek ).
- poprosił o zajęcie się sprawa kolejnego etapu komasacji w Chruszczobrodzie
Piaskach.
Henryk Załoga- Sołtys Sołectwa Hutki – Kanki:
- zgłosił potrzebę uporządkowania parkingu znajdującego się przy drodze
wojewódzkiej ( w okolicy zakrętu w kierunku Hutek Kanek ).
Poprosił o odpowiedź, czyją własnością jest ten parking,
- zawnioskował, o uporządkowanie terenu przy mostku w Hutkach Kankach po
naprawach wodociągowych z uwagi na bezpieczeństwo.
Do punktu nr 20.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –stwierdził, że
wobec wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Łazach zamyka obrady
( godz.zakończenia V sesji 15.30).
Na tym sesję Rady Miejskiej w Łazach zakończono.
Protokołowała:
Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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