Protokół Nr XIII/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
28 kwietnia 2008 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łazach.
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 - Dagmara Kokowska - Smok
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu MiG Łazy
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Łazy
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do punktu nr 1.
--------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na dzisiejszą sesję przybyło 15 Radnych
oraz że 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.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady z propozycją zmian.

odczytała

porządek obrad wraz

Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad w przedstawionej
formie Radnym.
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi inne uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
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W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 przeciwny ) przyjęła
porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28.04. 2008 roku jak niżej:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2008 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 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 1 stycznia od 31 grudnia 2007 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Ciągowice
na lata 2008-2015”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Zapytania i wolne wnioski.
18.Zamknięcie sesji.

Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 lutego 2008 roku.
Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół
Łazach z dnia 25.02.2008r. przez aklamację.

Nr XII/08

z sesji Rady Miejskiej w

Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz
sesjami Rady.

- przedstawił informację dotyczącą prac między
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W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionej informacji radni wnoszą uwagi.
Radny Tadeusz Czop - powiedział, że w informacji Pan Burmistrz nie przedstawił sprawy
usunięcia siłą z terenu budynku tut. Urzędu rolnika z Grabowej – Pana Koczura i jak to się
stało, że nie były prowadzone z Panem Koczurem negocjacje, pomimo tego, że chciał
negocjować. Ponadto Burmistrz nie przedstawił informacji nt. spotkania Stowarzyszenia
„Perła Jury”.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - powiedział, że jeden z naszych mieszkańców Pan
Koczur prowadził na II piętrze przy Biurze Rady Miejskiej strajk, nawet miał kontakt
z Wiceprzewodniczącym Rady. Kwestia o którą chodzi Panu Koczurowi nie dotyczy tylko
jego, ale także innych osób. Dotyczy to ul.Podleśnej w Grabowej, gdzie trwa ogromny spór.
Sprawa ta ciągnie się od lat 70-tych i cały czas prowadzone są mediacje. Wydawane są pewne
decyzje, które nie załatwiają sprawy, gdyż cały czas tam trwa spór. Obecnie sprawą zajmuje
się Pan Kierownik Damian Łukasik. Osobiście spotyka się z Panem Koczurem i w tej sprawie
rozmawia.
Dodał, że uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo wyborczym Stowarzyszenia „Perła Jury”,
na którym wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym został Pan
Krzysztof Hajduga z Żarnowca, Wiceprzewodniczacą jest Pani Małgorzata Czernek.
W Radzie Programowej są Burmistrzowie poszczególnych miejscowości oraz
po 2 przedstawicieli z poszczególnych Gmin, naszą Gminę reprezentuje Pani Kotliska oraz
Pan Tadeusz Czop.
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja złożona przez Burmistrza Łaz została
przyjęta przez Radę.
Do punktu nr 5.
Radna Marta Grzesia:
- w imieniu mieszkańców zapytała,
w Chruszczobrodzie,

kiedy rozpocznie się remont ul. 9-go Maja

- w imieniu mieszkańców ul.Reja i Tuwima w Chruszczobrodzie poprosiła po raz kolejny o
umieszczenie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do 5 ton. Prosi o pisemną
odpowiedź w tej sprawie.
Radny Tadeusz Czop:
- poruszył sprawę zamknięcia cmentarza w Łazach. Uważa, że sprawa zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie powinna być załatwiona w trybie
awaryjnym,
- poinformował, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2008 roku otrzymał od Pana Kazimierza
Koczura do wiadomości pismo skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w
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Łazach, w którym Pan Koczur stwierdza, iż działania Urzędu w załatwianiu spraw są
niewłaściwe i nadają się do skierowania ich do prokuratury. Poprosił Przewodniczącego aby
zapoznał się z tym pismem i odniósł się do niego. Proponuje powołać Komisję, która
przeanalizuje sprawę nurtującą Pana Koczura. Komisja ta sprawdzi, czy Pan Koczur ma rację,
czy nie,
- zapytał, czy jest prawdą, że w budynku komunalnym na ul. Brzozowej Pan Kaszolanis
otrzymał dwupokojowe mieszkanie, a Panowie Nowakowie, którym spłonął dom położony
na Młynku mieszkają w 1 pokoju. Zapytał, Pana Burmistrza, czy jest prawdą iż jest
spokrewniony z Panem Kaszolanis,
- zapytał Pana Burmistrza, czy jego samochód prywatny jest własnością firmy żony, czy
w innej firmy.
Radny Henryk Mogieła:
- zapytał, kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi prowadzącej od Ciągowic
do Rokitna Szlacheckiego,
- zabrał głos w sprawie uruchomianego zakładu karnego po byłej jednostce wojskowej w
Ciągowicach. Zapytał Burmistrza, czy wcześniej były starania ze strony władz Gminy o
przejęcie lub wykupienie tego terenu i dlaczego Gmina zainwestowała w budowę boiska na
tym terenie skoro to nie jest nasza własność. Zapytał również, czy Burmistrz bierze udział w
rozmowach dot. uruchamiania w tym obiekcie zakładu karnego.
Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski:
- zgłosił, że należy wystąpić do PKP o rozbiórkę lub zabezpieczenie budynku będącego
własnością PKP położonego naprzeciw tut. budynku Urzędu,
- zgłosił, że należy uprzątnąć teren po wycince topoli na ul.Daszyńskiego,
- zaproponował, aby zastanowić się nad przekazaniem do MOK Łazy sprawy zarządzania
słupami ogłoszeniowymi położonymi na terenie miasta.
Do punktu nr 6.

Maciej Kacznski - Burmistrz Łaz – powiedział, „mam przyjemność przedstawić Państwu
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2007. Jest to budżet pierwszy
w całości przygotowany, uchwalony i realizowany przez burmistrza i radnych obecnej
kadencji.
Budżet na rok 2007 został uchwalony 27 stycznia 2007 roku. W trakcie roku budżetowego
wielokrotnie był nowelizowany zarówno uchwałami Rady Miejskiej , jak i zarządzeniami
organu wykonawczego – Burmistrza Łaz. W konsekwencji tych nowelizacji plan dochodów
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budżetowych zwiększono o 2 mln 594 tys. zł, plan wydatków budżetowych o 1 mln 428 tys.
zł, a deficyt budżetowy zmniejszono o 1 mln 166 tys. zł.
Na koniec roku budżetowego odnotowaliśmy realizację dochodów budżetowych w wysokości
31 mln 316 tys. zł – 114,7 % wartości planowanych, czyli o kwotę 3 mln 222 tys. większą niż
planowano. Jednocześnie zrealizowane dochody w roku 2007 są o 37,8 % wyższe niż
w roku 2006, co daje kwotę 8 mln 598 tys. zł.
W strukturze dochodów największą pozycję 48,1 % w kwocie 15 mln 67 tys. zł, stanowią
dochody własne gminy, do których zalicza się podatki i opłaty lokalne, podatek rolny,
podatek leśny, opłaty pobierane na podstawie ustaw szczególnych, dochody z majątku
(sprzedaż, czynsze, dzierżawy), udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
kartę podatkową oraz inne (odsetki bankowe, sprzedaż usług). W tej grupie dochodów 8 ml.
11 tys. zł pochodzi z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tzw. PIT
i CIT), 5mln. 430 tys. zł pochodzi z podatków i opłat lokalnych, 1 mln 433 tys. zł, to
dochody majątku i 193 tys. zł – to inne dochody. Dochody własne gminy w roku 2007 były
o 38,3 % wyższe niż w roku poprzednim czyli o 4 mln 213 tys. Największy wzrost wpływów
odnotowano w grupie podatków i opłat lokalnych – 145% w stosunku do roku poprzedniego,
czyli o 1 mln 702 tys. zł więcej. Jest to efekt częściowo ściągnięcia zaległości podatkowych
od PKP S.A. jak też podjętych działań weryfikacyjnych i egzekucyjnych
w stosunku do
pozostałych podatników. Kwota zaległości podatkowych w stosunku do gminy na koniec
roku wynosiła 993 tys. zł, podczas gdy na koniec roku 2006 stan zaległości wynosił 1 mln
696 tys. zł.
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób
prawnych w roku 2007 były o 36,6 % wyższe niż w roku poprzednim, czyli o 2 mln 145 tys.
zł wyższe.
Drugą co do wielkości grupę dochodów w roku 2007 stanowiły dotacje w wysokości 8 ml.
885 tys. zł, co stanowiło 28,4 % ogółu dochodów. W tej grupie dochodów znajdują się dotacje
celowe na zadania zlecone w wysokości 2 mln 858 tys. zł, dotacje na zadania realizowane
na podstawie porozumień w wysokości 13 tys. zł, dotacje na własne zadania bieżące
w wysokości 935 tys. zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 5 mln 80 tys. zł.
Wzrost wartości wpływów w tej grupie dochodów w stosunku do roku 2006 wyniósł 217,6 %
w wysokości 4 mln 801 tys. zł. Przyczyną tak wysokiego wzrostu były pozyskane dotacje
na zadania inwestycyjne – o 4 mln 543 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.
W tym:
- 3.000.000 zł dotacja z Województwa Śląskiego na budowę rytej pływalni w Łazach,
- 1.843.295 zł dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę krytej pływalni w Łazach,
- 100.000 zł dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę budynku socjalnego w Rokitnie
Szlacheckim,
- 78.732 zł dotacja z budżetu państwa na budowę ulicy kolejowej w Niegowonicach,
- 41.356 zł dotacja z WFOŚ w Katowicach na modernizacje kotłowni w ZS Nr 1 w Łazach,
- 13.693 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi transportu
rolnego Zacisze w Ciągowicach
- 3.141 zł dotacja z budżetu państwa dla SP ZOZ w Łazach,
Ponadto dotacja na zadania bieżące w wysokości 40.000 zł w ramach Programu Odnowy Wsi
Polskiej na urządzenie placu zabaw w Wiesiółce oraz boiska sportowego
w Niegowoniczkach.
Bardzo znaczącą grupę dochodów gminy stanowiły subwencje z budżetu państwa. Stanowiły
one 20,5 % ogółu dochodów w wysokości 6 mln 418 tys. zł. W stosunku do roku
poprzedniego ich wartość była o 15,9 % niższa, w kwocie 1 mln 203 tys. zł. Przyczyną takiej
sytuacji był znaczny, bo aż o 1 mln 517 tys., spadek części wyrównawczej subwencji ogólnej,
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która naliczana jest na podstawie dochodów podatkowych gminy w stosunku do dochodów
sprzed dwóch lat ( w tym przypadku roku o wysokich dochodach podatkowych).
Ostatnią grupę dochodów stanowią inne środki, czyli środki pozyskane z funduszy unijnych.
Stanowiły one w 2007 roku 3% dochodów gminy w wysokości 945.120 zł, podczas gdy
w roku poprzednim było to 0,6 % w kwocie 144.640 zł.
W tej grupie dochodów w roku 2007 wpłynęły środki:
- 209.705 zł z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę Centrum Kultury
w Chruszczobrodzie,
- 590.493 zł z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na modernizację ulicy Kolejowej w Niegowonicach,
- 128.534 zł z tego samego programu na modernizację Wiejskiego Centrum Kultury
i Rekreacji w Grabowej,
- 16.388 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Fundacji „H4”
na realizacje programu ugruntowania i wyrównywania poziomu wiedzy matematycznej
w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
W ogólnej kwocie 31mln 315 tys. zł zrealizowanych dochodów na dotacje na zadania zlecone
przypada 2 mln 858 tys. zł, a na zadania realizowane na podstawie porozumień 13 tys. 130 zł.
Dotacje na zadania zlecone zrealizowane zostały na poziomie 97,4 % wartości planowanych.
Oznacza to, że brakujące 2,6 % do pełnego stuprocentowego wykonania w kwocie 76 tys. zł
zostało zwrócone do budżetu państwa ze względu na brak możliwości ich wykorzystania.
Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne, zaliczki
alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
Wydatki budżetowe za rok 2007 wyniosły 33 mln 888 tys. zł i zostały zrealizowane
na poziomie 97,1 % wartości planowanych. Jednocześnie odnotowano wzrost w stosunku
do roku poprzedniego o 44,5 % w wysokości 10 mln 431 zł.
Najwięcej wydatkowano na cele oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, a więc
na przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne oraz inwestycje realizowane
w tych działach – łącznie 54,5 % ogółu wydatków w wysokości 18 mln 463 tys. zł z czego na
wydatki inwestycyjne przeznaczono 8 mln 767 tys. zł. Wydatki bieżące w tych dwóch
działach wyniosły 9 mln 695 tys. zł i stanowiły 42,3 % łącznej kwoty wydatków bieżących
gminy za rok 2007. Wydatki bieżące w tych działach w stosunku do roku poprzedniego
wzrosły o niewiele ponad 1 %.
Jednocześnie należy zauważyć, że część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 5 mln 996
tys. zł, a więc gmina musiała do samych wydatków bieżących z własnych środków
wydatkować na potrzeby ogólnie mówiąc „oświaty” – 3 mln 699 tys. zł. Podczas gdy
dostaliśmy na statystycznego ucznia w szkole (bez przedszkoli) 4.392 zł, wydatkowaliśmy
średnio po 5.666 zł.
Drugim co do wielkości nakładów działem, jest pomoc społeczna. Na jej potrzeby
wydatkowano w roku 2007 – 4 mln 395 tys. zł co stanowiło 13 % ogółu wydatków gminy.
Wydatki w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3,3 %. Wydatki
w tym dziale w wysokości 3 mln 423 tys. zł znalazły pokrycie w dotacjach z budżetu państwa
jako zadania zlecone oraz zadania własne dotowane z budżetu państwa. Na zadania własne w
zakresie pomocy społecznej realizowane ze środków własnych gminy wydatkowano 972 tys.
zł.
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Na administrację publiczną, jako trzeci pod względem wielkości dział wydatkowania
środków, przeznaczono 3 mln 690 tys. zł, co stanowiło 10,9 % ogółu wydatków. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że jest to drugi z kolei rok spadku wydatków w tym dziale. W
stosunku do roku 2005 wydatkowano o 13,3 % mniej czyli o 568 tys. zł , a w stosunku do
roku 2006 o 8,3 % mniej, czyli o 335 tys. zł. Jest to efekt podjętych działań
oszczędnościowych oraz reorganizacji Urzędu Miejskiego.
Z łącznej kwoty wydatków w wysokości 33 mln 888 tys. zł na wydatki bieżące przeznaczono
66,6 % w wysokości 22 mln 585 tys. zł na wydatki bieżące, a 33,4 % w wysokości 11 mln
303 tys. zł na wydatki majątkowe.
Wśród wydatków bieżących najwięcej bo 11 mln 331 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia
i ich pochodne. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 9 mln 315 tys. zł.
Ponadto w tej grupie wydatków na dotacje przeznaczono 1 mln 385 tys. zł, w tym na dotacje
dla instytucji kultury 1 mln 198 tys zł, a na dotacje dla stowarzyszeń na realizacje zadań
własnych gminy prawie 188 tys. zł.
Na obsługę długu gminy wydatkowano 553 tys. zł.
Wydatki bieżące za rok 2007 są o 1,6 % wyższe niż w roku poprzednim czyli o 362 tys. zł.
Przy czym na wynagrodzenia wydatkowano o 93 tys. zł więcej, na pozostałe wydatki bieżące
o 61 tys. zł mniej, na dotacje o 84 tys. zł więcej i na obsługę długu publicznego o 244 tys. zł
więcej niż w roku poprzednim, co jest związane ze wzrostem zadłużenia gminy.
Wydatki majątkowe gminy w roku 2007, to kwota 11 mln 303 tys. zł i 33.4 % ogółu
wydatków. Jest to o 6 mln 126 tys. zł więcej niż w roku poprzednim i stanowi wzrost tej
grupy wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 118 %. Wydatki inwestycyjne
realizowane były zarówno ze środków własnych gminy jak i środków zewnętrznych w tym
dotacji oraz środków unijnych. Na łączną kwotę 11 mln 303 tys. zł wydatków inwestycyjnych
5 mln 80 tys. zł pochodziło z dotacji – 44,9 %, 945 tys. zł ze środków unijnych – 8,3 %, a ze
środków własnych gminy 5 mln 278 tys. zł czyli 46,7 %.
W wydatkach inwestycyjnych najważniejsze to:
- 46.546 zł – zakup wiat przystankowych,
-23.919 zł - droga transportu rolnego „Zacisze”
- 31. 893 zł – droga dojazdowa do cmentarza w Łazach,
- 862.624 zł – ulica Kolejowa w Niegowonicach,
- 258.299 zł – modernizacja Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Grabowej,
- 8.382.335 zł – budowa krytej pływalni w Łazach,
- 365.850 zł – modernizacja kotłowni w ZS Nr 1 w Łazach,
- 12.322 zł – elewacja SP w Grabowej (część)
- 395.951 zł – modernizacja oświetlenia (spłata zobowiązania),
- 41.521 zł – kanalizacja ulicy kwiatowej,
- 397.248 zł – kanalizacja odcinka przy krytej pływalni w Łazach
- 29.243 zł – remont dachu Biblioteki Publicznej M i G Łazy,
- 331.258 zł – budowa budynku socjalnego w Rokitnie Szlacheckim.
Ponadto w wydatkach bieżących ujęto nakłady w wysokości 713.710 zł w tym:
- 56.083 zł – urządzenie placu zabaw w Wiesiółce i boiska sportowego w Niegowoniczkach
- 335.380 zł – remonty dróg gminnych,
- 189.438 zł – remonty mieszkalnych budynków komunalnych,
- 33.057 zł – remonty strażnic OSP,
- 99.752 zł – remonty placówek oświatowych.
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Poza dochodami i wydatkami budżetowymi Gmina także realizuje rozchody i przychody.
I tak w ramach zrealizowanych rozchodów spłacono kredyty bankowe w wysokości
1.071.960 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 19.300 zł.
W ramach przychodów zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 7 mln 500 tys. zł.
Na koniec roku budżetowego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wyniosło 13 mln 879 tys. zł co stanowi 44,3 % zrealizowanych dochodów przy
dopuszczalnym wskaźniku 60 %.
Zaciągnięty kredyt w części tylko został wykorzystany w roku 2007. Niewykorzystane środki
z kredytu w roku 2007, jako środki wolne zostały w części uruchomione do zbilansowania
budżetu w roku 2008, a w części zaplanowano ich uruchomienie do zbilansowania budżetu
roku 2009.
Podsumowując, chciałbym podkreślić, że zadania które zaplanowaliśmy na rok 2007 zostały
zrealizowane, a nawet w trakcie roku budżetowego udało się wprowadzić nowe lub
rozszerzyć zaplanowane. Nie mieliśmy problemu z zabezpieczeniem zadań obowiązkowych
gminy i nie było problemu z bieżącymi płatnościami.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że zaplanowane zadania, a potrzeby - to dwie różne
rzeczy i oczekiwania mieszkańców są znacznie większe. Jednakże ich realizacja jest
determinowana przez wielkość środków jakie gmina posiada i przez zdolność kredytową
gminy.
Niestety nie należymy do grupy gmin bogatych. Nasze dochody klasyfikują nas w gronie
gmin o dochodach poniżej 75 % średniej wartości dochodów w kraju.
Odnosząc realizację budżetu do planu, należy stwierdzić, że możemy być zadowoleni z jego
realizacji. Wydaje się, że przy realizacji tego budżetu została zachowana zasada realnego
planowania dochodów i wydatków przy maksymalnej realizacji dochodów i minimalnej
realizacji wydatków”.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz, który stanowi załącznik do
protokółu.
Następnie odczytał Uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii nt. wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz z tytułu wykonania budżetu
za rok 2007.
W/w Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że w imieniu
Komisji Budżetowej chce przedstawić krótką informację nt. prac komisji nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2007 rok. Powiedział, że jest to pierwszy budżet
w całości zaprojektowany i podjęty i zrealizowany przez władze samorządowe obecnej
kadencji. Głównym założeniem opracowanego budżetu na 2007 rok było uporządkowanie
finansów gminnych, zapewnienie środków finansowych na realizację zadań gminnych
jednostek organizacyjnych i realizację remontów i inwestycji na terenie Gminy. Zdaniem
Komisji Budżetowej te założenia zostały wykonane należycie, zgodnie z ustaleniami. Dodał,
że działania roku 2007 pozwolą Gminie w tym roku poważnie myśleć o przystąpieniu do
realizacji oczyszczalni ścieków, remontów inwestycyjnych w placówkach oświatowych,
remont noclegowni, czy budowa boisk sportowych.
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Dodał również, że najważniejsze zadanie inwestycyjne tj. budowa basenu nie została
wykonana w terminie. Termin odbioru był przesuwany wielokrotnie.
Ponadto powiedział, że służby urzędu powinny zastanowić się nad ostrym egzekwowaniem
kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania realizacji zadania . Powiedział, że
zadłużenie Gminy, które wynosi prawie 14 mln zł., które nie jest jeszcze górną stawką
procentową, ale Burmistrz musi pamiętać o tym długu, że do górnego progu zadłużenia
brakuje niewiele.
Poinformował, że Komisja Budżetowa po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 roku w wyniku głosowania ( 3 za, 1 wstrzymujący ) wydała opinię
pozytywna i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady poinformowali o pozytywnych opiniach
nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2007 rok i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Łaz.
Radca Prawny tut. Urzędu - Dagmara Kokowska – Smok - w swojej wypowiedzi
odniosła się do wątpliwości radnego Władysława Nowaka i powiedziała, że inwestycja pn.
budowa krytej pływalni w Łazach jest na ukończeniu i zmierza do pełnej realizacji. Jeżeli
chodzi o czas przedłużenia realizacji tej inwestycji, który nastąpił należy pamiętać, że
inwestycja jest inwestycją trudną. Napotkała pewne problemy, w czasie realizacji inwestycji
nastąpił ponadnormatywny wzrost cen materiałów budowlanych, który sugerował nam
generalny wykonawca. Pan Burmistrz chcąc kontynuować tą inwestycję podjął słuszną
decyzję i dzięki temu termin 30 kwietnia 2008 roku jest terminem ostatecznym, w którym
generalny wykonawca planuje ostateczne oddanie inwestycji jako zakończonej. Obecnie
trwają odbiory częściowe tej inwestycji. Cały czas jest nadzór nad realizacja tej inwestycji
zarówno od strony technicznej jak i strony prawnej. W imieniu służb realizujących tą
inwestycję powiedziała, że maja nadzieję iż basen ten będzie cieszył wszystkich
mieszkańców oraz że inwestycja zostanie pomyślnie zakończona.
Radny Tadeusz Czop – powiedział: „że obecnie jak Państwo słyszeliście jest wszystko o.k.,
ale ponieważ Pan Burmistrz do tej pory nie przedstawił swojego programu, a miał taką
deklarację jest teraz półtora roku jego działalności i jest to dobry moment na podsumowanie
tego co mówił, a tego co zrobił”.
Powiedział, że jest to sesja absolutoryjna i poinformował, że w tej sprawie będzie głosował
przeciw i uzasadni dlaczego. Odnosząc się do sprawozdania, które posiadają Państwo radni,
a osoby na trybunie nie posiadają poinformował, że na stronie 17 w sprawozdaniu jest
napisane , że za największy sukces należy uznać otrzymanie dotacji z Województwa
Śląskiego w wysokości 3 mln zł na dofinansowanie budowy krytej pływalni w Łazach.
Zabiegi o przyznanie Gminie tej dotacji trwały od września 2006 roku. Fakt otrzymania tej
dotacji znacznie poprawił sytuację finansową Gminy. Dodał, że już na posiedzeniu Komisji
mówił, iż jest to nieprawda, bo zabiegi o dofinansowanie w Sejmiku trwały już w 2005 roku,
już w poprzedniej kadencji. Chwała, że te pieniądze się znalazły. Na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej temat 3 mln zł. został przez niego poruszony, a radni i Pan Przewodniczący
uznali, że jego opinia nie ma znaczenia, to w związku z tym we wniosku nie zostało
zaznaczone, że członek Komisji Rewizyjnej ma odrębną opinię. Zmuszony był osobiście
zwrócić się do RIO o interpretację tego przepisu. Dziwi się, że pomimo tego iż w dzisiejszym
porządku obrad są zmiany do budżetu to nadal do budżetu te 3 mln zł. nie są wprowadzone.
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Poinformował, że otrzymał odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej i stwierdził,
że RIO zostało wprowadzone w błąd, gdyż jego pismo dotarło do RIO później niż wniosek
Komisji Rewizyjnej.
Następnie radny Tadeusz Czop odczytał odpowiedź RIO dot. nie wprowadzenia 3 mln zł
do budżetu i stwierdził, że te działania zdaniem izby to uchybienie. Powiedział, że jest
to temat, który będzie prowadzony przez RIO i inne służby.
Dodał, że członkowie Komisji Rewizyjnej i Budżetowej często jego uwagi odbierają
jako złośliwe, a on zwraca uwagę na to że mogą być różne konsekwencje takich działań.
Na stronie 40 sprawozdania podany jest stan zadłużenia wg tytułów dłużnych w poprzedniej
kadencji (odczytał jakie były to kwoty), a w sumie była to kwota ponad 6 mln zł. , a tylko
w ubiegłym roku Pan Burmistrz podjął decyzję o kredycie 7 mln zł. Obecnie nikt się nad tym
nie zastanawia, że nie jest tak pięknie gdyż Burmistrz za pośrednictwem Rady musiał
zaciągnąć kredyt 7 mln zł. Powiedział, że Państwo Radni podchodzili do tego tak jakby bali
się Burmistrza, a przecież Burmistrz jest organem wykonawczym, a Rada organem
stanowiącym. Słyszał od radnych i sołtysów, że boją się iść do Burmistrza, żeby ich nie
„opieprzył”. Takich relacji nie powinno być i za jego kadencji nie było takich sytuacji. Radni
nie bali się powiedzieć na sesji swojego zdania. Obecnie radni boja się powiedzieć o swoich
racjach o czym świadczą głosowania na sesjach, gdzie wynik wygląda tak: 1 przeciw, reszta
za. Fakt takiego głosowania świadczy o tym, że albo Państwo się boicie, albo macie jakieś
wspólne zobowiązania. Kontynuując swą wypowiedź, zapytał Burmistrza ile do tej pory
osobiście udzielił ślubów cywilnych. Dodał, że Burmistrz zlikwidował Wydział Spraw
Obywatelskich, gdyż uważał, że kierownictwo źle funkcjonuje i w związku z tym Radny
zapytał w jakim zakresie Burmistrz się zaangażował w te sprawy, czy ktoś inny tam się
angażuje.
Następnie powiedział, że na posiedzeniu Komisji nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi od
Burmistrza jeżeli chodzi o rozliczenie wspólnot mieszkaniowych. Powiedział, że
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej na poprzedniej sesji zgłosił, iż jest problem szamba i
blokady terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Pana Konarskiego to skoro Gmina jest stroną w tej
sprawie i występują koszty wywozu szamba to ze strony Pana Burmistrza powinno być
zdecydowane działanie w tej sprawie, aby Pan Konarski nie czynił samowoli.
Zapytał Burmistrza na jakiej podstawie przydzielił mieszkania na osiedlu Podlesie osobom,
pomimo obowiązywania uchwały Rady mówiącej o tym, iż mieszkania przeznaczane są pod
przetarg. Dodał, że osoby te nie przeżyły klęsk np. pożaru, a jednak mieszkania im Pan
Burmistrz przydzielił.
W sprawie budżetu MOK w Łazach powiedział, że wykonanie wydatków było na
ok. 1 mln zł. i zbyt wiele nie działo się w 2007 roku jeżeli chodzi o działalność MOK. Uważa,
że 1 mln zł wydanych na programy typu „DODA” to zbyt wiele. Zapytał Burmistrza
dlaczego zaprzestano tradycji organizowania wspaniałych imprez takich jak wyścigi
kolarskie, które tutaj już się przyjęły i rozpropagowały naszą Gminę. Powiedział, że
mieszkańcy często pytają dlaczego nie ma organizowanych wyścigów kolarskich.
Ponadto zwracając się do Burmistrza powiedział, że jego zasługą nie są takie inwestycje jak:
Dom Kultury w Chruszczobrodzie, budowa ul. Kolejowej w Niegowonicach, budowa
budynku socjalnego przy boisku w Rokitnie Szlacheckim, budowa chodników w
Ciągowicach, czy w Niegowonicach, ale jest zasługą Burmistrza min. rezygnacja z budowy
oczyszczalni ścieków gdy nie przyjął decyzji Wojewody o przyznaniu kwoty 3,5 mln zł,,
nie przejął Burmistrz bezpłatnie Ośrodka „Parnas” w Chruszczobrodzie przez co straciliśmy
2,7 mln zł. Ponadto Burmistrz oddał w ubiegłym roku pieniądze przydzielone nam na drogi
transportu rolnego. W związku z powyższym zapytał w imieniu mieszkańców Gminy, czy w
Gminie jest „klika”, która stanowią Burmistrz Kaczyński, Pani Pelon i Pan Dyrektor Knop.
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Powiedział, że on nie wie, na to pytanie nie odpowie, ale niektórzy Panowie może do tej
„kliki” również należą. Następnie odczytał ze słownika wyrazów obcych znaczenie słowa
„klika”, które oznacza „ekskluzywna grupa osób, popierających się nawzajem w życiu
publicznym, aby zapewnić sobie korzyści na które inaczej trzeba by zasłużyć. Inaczej banda,
zgraja.” Poinformował, że informacje te zasięgnął ze Słownika Wyrazów Obcych i Zwrotów
Obcojęzycznych - W.Kopalińskiego. Poinformował, że nie będzie głosował za absolutorium.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – zwracając się do radnego Tadeusza Czopa powiedział,
że był Burmistrzem przez 12 lat . W zeszłym roku o tej porze musieliśmy starać się
o zaciągnięcie kredytu dlatego, że 29 grudnia 2005 r. odbywała się sesja, a na dole czekała
firma na podpisanie umowy na wykonanie basenu i po podjęciu uchwały umowa ta została
podpisana, środki na budowę krytej pływalni będą pochodziły z Ministerstwa Sportu
w wysokości 2,5 mln zł., z PEFRON-u 2,6 mlnzł. i 2,2 mln zł., które były zwidykowane od
PKP przez byłego Pana Burmistrza, który się z koleją utożsamia. Wpływy z tego tytułu
spowodowały, że mieliśmy obciętą subwencję. Rok temu o tej porze jako Rada zostaliśmy
postawieni w bardzo trudnej sytuacji, nie było to spowodowane jego działaniami jako
Burmistrza, a przez działania poprzedniego Burmistrza i poprzednią Radę. Musieliśmy
zaciągnąć kredyt 7,5 mln zł. dlatego, że uchwała, którą podjęła Rada poprzedniej kadencji
29 grudnia została uchylona przez Regionalna Izbę Obrachunkową ponieważ nie było
montażu finansowego na wykończenie pływalni. Burmistrz zobowiązany był do pozyskania
środków. Taka uchwała nie mogła obowiązywać ponieważ nie było pokrycia środków. Dodał,
że radni nie zostali poinformowani o tym. Ponadto dodał, że z pływalnią cały czas są
problemy. W BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej można znaleźć, że Pan Tadeusz C. miał
21 dyscyplinę min. o pływalnię. Nie wiadomo jak się to skończy, bo może to być albo kara
finansowa, albo nawet prokuratura. Poinformował, że miał tego nie mówić, bo nie chce
toczyć wojen z Panem Czopem i ma tych wojen dosyć. Natomiast dopóki Pan Czop będzie
pisał pisma i robił „zły klimat” wokół Gminy to on jako Burmistrz będzie interweniował.
Ponadto powiedział, że będzie musiał wyborcom wyjaśnić dlaczego tak wysokie jest
zadłużenie Gminy. Gdyby dzisiaj było zadłużenie 20% to można by dalej się zadłużać
np. o 15% na inwestycje, gdyż to warto. Stwierdził, że przez to iż Pan Czop tak
nieodpowiedzialnie podjął decyzję o budowie pływalni i jednocześnie o budowie
oczyszczalni musiał zrezygnować z pieniędzy, które zostały przyznane przez Marszałka na
budowę oczyszczalni. Nie było możliwości do końca 2006 roku odprowadzenia VAT –u,
wiedząc, że w perspektywie musimy zaciągnąć kredyt. Poprosił, aby zastanowić się, co by się
stało, gdybyśmy nie dostali kredytu, albo pomocy Marszałka. Wówczas pływalnia byłaby nie
zakończona, musielibyśmy zwrócić 5 mln zł. do Ministerstwa Sportu i PEFRON-u, a ponadto
do Gminy wszedłby Komisarz. Powiedział, że zastanawiał się dlaczego tak działał poprzedni
Burmistrz wraz z Panem Lechem, czym się kierowali, ze do takiej sytuacji doprowadzili.
Dodał, że sam nie przypisuje sobie zasług - przeciwnie - stwierdził, że to Pan Czop robił
remont Domu Kultury w Chruszczobrodzie, który do tej pory nie jest skończony, to Pan Czop
robił ul. Kolejową, jednak nie na całym odcinku i obecnie okazuje się, że odcinek nie
zaasfaltowany nadaje się do całkowitego remontu, Pan Czop robił remont budynku w
Grabowej, gdzie źle został określony zakres robót, jedynie okna i dach i należało zwrócić
dotację. Budowa pawilonu w Rokitnie Szl., którego koszt wyniósł prawie 400 tys zł. a
dotacja jedynie 100 tys. zł. Powiedział, że w żaden sposób nie przypisuje sobie zasług
swojego poprzednika, nie podpisuje się pod jego zasługami.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to poinformował, że było rozliczenie tej dotacji. Nie
sztuką jest pozyskać dotację, ale również ją rozliczyć. Za nie osiągnięcie zamierzonego efektu
inwestycji grożą duże kary. Gdyby tak się stało w gminie byłby Komisarz. Powiedział, że
zastanawia się jaki zamiar miał Pan Burmistrz Czop i Pan Lech. Uważa, że obecnie Pan Czop
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zrobiłby to samo, gdyż na 2 inwestycje nie stać nas było. Stwierdził, że gdyby wcześniej był
Burmistrzem, lub gdyby wcześniej burmistrzem był ktoś inny od Pana Czopa to pewnie
najpierw byłaby oczyszczalnia a dopiero, gdyby było nas na to stać byłaby pływalnia. Jednak
stało się jak się stało i obecnie nie należy użalać się.
W sprawie krytej pływalni to również jest w tym cząstka mojej zasługi, czego nikt mu tego
nie odbierze. Aneksowanie umowy spowodowało to, że uniknęliśmy jeszcze dodatkowych
kosztów 1 mln zł.
W sprawie najmu mieszkań poinformował, że zostało to dokonane zgodnie z uchwałą, która
obowiązuje od 2006 roku. Było to w zakresie kontroli RIO, która nie miała zastrzeżeń co do
tej sprawy, pomimo iż było złożone zawiadomienie dotyczące tej sprawy. Mieszkania,
o których mówi Pan Czop były przydzielone: jedno dla osoby sparaliżowanej, a drugie dla
rodziny patologicznej, która potrzebuje jeszcze większej pomocy. Nie mógł z tego powodu
mieć korzyści majątkowych.
W sprawie MOK w Łazach to w 2006 budżet wynosił 716 tys zł. w roku 2006 758 tys zł.
Różnica ta wynikała w związku z odprawą byłego Dyrektora MOK. Kwota na działalność
Domu Kultury nie wzrosła. Działalność w 2007 roku odbywała się za te same pieniądze
co w 2006 roku, ale działalność zmieniła się z kulinarnej na kulturalną.
Dodał, że nie chce więcej polemizować z Panem Czopem, bo to nie prowadzi do niczego
dobrego, nie życzy sobie żeby Pan Czop zajmował się tym co robi jego żona i jego
prywatnymi sprawami.
Dodał również, że ślubu do tej pory nie udzielił ani jednego. Ma nadzieję, że pierwszym
udzielonym przez niego ślubem będzie ślub Pana Przewodniczącego Rady, jako drugi Panu
Porcowi, a i może Panu Tadeuszowi Czop, gdyż też jest stanu wolnego.
W sprawie kolarstwa zawodowego powiedział, że Gminy nie stać na takie zawody, nie
cieszy się kolarstwo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. My nie zabraniamy
organizowania tych wyścigów, jednak nie przekażemy na ten cel ani złotówki. Nie wyrażę
zgody, aby strażacy byli wykorzystywani do zabezpieczenia dróg, gdyż było to na zasadach –
za bułkę i wodę. Strażacy będą mogli brać udział w organizacji tych wyścigów jednak na
innych warunkach.
Jeżeli chodzi o sport to wydajemy dużo pieniędzy na ten cel 120 tys.zł. Uruchomiony jest
fundusz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Obecnie wszystkie sale
gimnastyczne są w soboty otwarte. Dzieci mogą grać w siatkówkę, w koszykówkę, korzystać
ze ściany wspinaczkowej Jeżeli chodzi o kolarstwo to nie jest to najlepsza forma sportu dla
naszej Gminy na dzień dzisiejszy.
Poinformował, że jeżeli chodzi o chodniki w Niegowonicach i Ciągowicach to nie jest jego
zasługa, jednak jego zasługą jest to że porozumienie, które podpisał poprzedni Burmistrz
Tadeusz Czop, mówiące o tym, że Gmina Łazy deklaruje pokrycie 30% tej inwestycji. 30%
od 3 mln zł. to jest bardzo duża kwota. Gmina nie może sobie na to pozwolić i w związku
z tym wynegocjował, co jest jego zasługą, że Zarząd Wojewódzki Dróg od tego odstąpił.
Dodał, że to, że jest taka sytuacja nie jest jedynie jego zasługą, ale całej naszej Rady, Pana
Czopa też. Przy uchwalaniu budżetu poprosił Radnych o jego uchwalenie, gdyż jest on bardzo
realny, bardzo optymalny, deficyt budżetowy wynosi 100 tys. zł, po raz pierwszy w ubiegłym
roku nie braliśmy kredyty na działalność bieżącą. Jest to sukces, co powinien wiedzieć 12-to
letni samorządowiec tj. Pan Czop. Należy z tego się cieszyć, a nie posądzać go o koligacje z
Panem Kaszolanis.
W sprawie Ośrodka „Parnas” byliśmy na miejscu z Radnymi, jednak Pana Czopa nie było, bo
wychodzi z Komisji, albo na posiedzenia nie przychodzi. Ośrodka nie mogliśmy przejąć
w takiej formie w jakiej chcieliśmy, co potwierdzone zostało u Wojewody. Za taką kwotę
jaka była ustalona nikt nie zgodził by się tego przejąć, gdyż groziłoby to prokuraturą.
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Natomiast jeżeli chodzi o retorykę strachu to jeżeli ktoś bał się tutaj przychodzić to na pewno
nie w okresie kiedy on pełni funkcję, lecz może gdy tą funkcję pełnił Pan Czop. Stwierdził, że
autorytet można budować poprzez swoją osobowość, albo poprzez strach, a sam woli
pierwsze rozwiązanie. Na nikogo nie nakrzyczał, szczególnie na Radnych. Dodał , że bardzo
się cieszy, iż jest zrozumienie wśród nas. Zrozumienie to wynika z tego, ze nad problemami
i zadaniami pracuje z Radnymi od samego początku, na etapie wypracowania wspólnego
stanowiska, a nie na etapie podejmowania decyzji. Na koniec swojego wystąpienia
powiedział, że bardzo chciałby z Panem Czopem zbliżyć się i współpracować, tym bardziej,
że zna go od dziecka i szanuje. Dodał, że w oczach Pana Czopa chciałby dojrzeć nić sympatii,
niż przerażającą nienawiść.
Radny Tadeusz Czop – stwierdził, że Pan Burmistrz mówi do słuchaczy to co chcą słyszeć.
On jako Burmistrz nigdy nie okłamywał słuchaczy, mówił prawdę. Poinformował,
że Burmistrz od kilku miesięcy nie chce Radnym przekazać na piśmie informacji od Pana
Lecha odnośnie tego jak powinna być zrealizowana oczyszczalnia ścieków. Obecnie
Burmistrz okłamuje wszystkich, gdyż tak została inwestycja zaplanowana, że 3,5 mln zł
wpłynęłoby na konto Gminy, o 3,5 mln zł byłby zmniejszony deficyt. Realizacja inwestycji
rozliczona mogła być przez następne 2 lata. W związku z tym zwrócił się do Burmistrza, aby
na piśmie wszystkim udostępnił materiał przygotowany przez Pana Lecha. Poza tym
Burmistrz w sprawozdaniu okłamuje ludzi, ponieważ na rok 2008 wprowadza do budżetu
200 tys. zł, a w Urzędzie Marszałkowskim inwestycja ta jest w rejestrze na 70 mln.zł
zarejestrowana, z czego Gminą Łazy chce 13 mln zł. W Urzędzie Marszałkowskim są
urzędnicy, którzy dobrze wiedzą ile zachodu kosztowało pozyskanie kwoty 3,5 mln zł,
z czego Burmistrz zrezygnował.
Ponadto stwierdził, że do rodziny Pana Kaczyńskiego nie ma żadnych uprzedzeń, gdyż jak to
Burmistrz sam potwierdził, że razem z ojcem budował dom Państwu Kaczyńskim, a osoby
którym pomagał, którym budował, czy projektował domy uważa za przyjaciół, a nie wrogów.
W związku z czym jest kłamstwem, gdy Burmistrz mówi, iż Pan Czop ma animozje
do rodziny Państwa Kaczyńskich. Ponadto stwierdził, że Pan Kaczyński został Komisarzem
dlatego, że oszukał Pan działaczy PIS-u. Działacze PIS-u mówią teraz o Panu Kaczyńskim –
„oszust polityczny”. Zwracając się do Burmistrza powiedział : „niech Pan nie okłamuje
ludzi”.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił pismo z dnia 31.01.2006 r. i odczytał jego
fragment. Pismo to dotyczy budowy oczyszczalni ścieków i podpisane zostało przez Pana
Tadeusz Czopa. Dodał, że jest oczywistym faktem iż budowa oczyszczalni ścieków nie była
możliwa równolegle z budową basenu. To jest czysta matematyka.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, ze należy głosować o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Łaz i zaapelowała do byłego Burmistrza Tadeusza Czopa o wyrozumiałość
w stosunku do Burmistrza obecnego i o współpracę.
Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy - poinformowała, ze Regionalna Izba Obrachunkowa
opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 i wydała o tym
sprawozdaniu pozytywną opinię. Następnie wyjaśniła kwestię nie wprowadzenia do planu
dochodów budżetowych 3 mln. Z tego tytułu nie będzie żadnych konsekwencji, nie będzie
kar.
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Następnie Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek zamknął dyskusję i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XIII/134/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2007 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach pogratulował udzielenia
absolutorium Burmistrzowi przez Rade Miejską w Łazach.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – podziękował za udzielenie absolutorium, a tym
samym za zaufanie.
Obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady Leszek Bogłowski – w sesji uczestniczyło
14 Radnych.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że opinia
Komisji w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok jest pozytywna ( 4 głosy za,
1 wstrzymujący się ).
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący poprosił o wyświetlenie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XIII/135/08
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 r.
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Do punktu nr 8.
Konrad Knop – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach - przedstawił Radzie
sprawozdanie finansowe MOK w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział,
że sprawozdanie finansowe MOK za 2007 rok było szczegółowo analizowane na posiedzeniu
komisji. Członkowie komisji
pozytywnie oceniają działalność MOK w Łazach
i w związku z tym większością głosów ( 3 głosy za, 1 wstrzymujący się ) pozytywnie
zaopiniowali przedłożony projekt uchwały.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – poinformowała, że Komisja Kultury wydała opinię pozytywną jednogłośnie w
przedmiotowej sprawie.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – wyraził swoją bardzo dobrą ocenę
o działalności MOK w Łazach w 2007 roku. Poinformował, że pracownicy MOK – u
wywiązują się odpowiednio ze swoich działań, są pomocni i otwarci na współpracę.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/136/08
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Obrady opuścił Radny Tadeusz Czop - w sesjo uczestniczyło 13 radnych.
Do punktu nr 9.
Elżbieta Gradzik – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łazach – przedstawiła sprawozdanie
finansowe Biblioteki Publicznej Miasta
2007 r.

i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia

Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział,
że sprawozdanie finansowe Biblioteki w Łazach za 2007 rok było szczegółowo analizowane
na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji
pozytywnie oceniają jej działalność
i w związku z tym jednogłośnie ( 4 głosy za ) pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt
uchwały.
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Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – poinformowała, że Komisja Kultury wydała opinię pozytywną jednogłośnie w
przedmiotowej sprawie.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/137/08
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Łazach za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Do punktu nr 10.
Anna Tarapata-Pogoda – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Łazach – przedstawiła sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 1 stycznia od 31 grudnia 2007
roku.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział,
że sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Łazach za 2007 rok było szczegółowo analizowane
na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji
pozytywnie oceniają jego działalność
i w związku z tym jednogłośnie ( 4 głosy za ) pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt
uchwały.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – poinformowała, że Komisja Kultury wydała opinię pozytywną jednogłośnie
w przedmiotowej sprawie.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/138/08
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 1 stycznia od 31 grudnia 2007 roku.

Do punktu nr 11.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zwolnień
od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że jest to projekt uchwały wypracowany
przez Radę Miejską. Założeniem i istotą tej uchwały jest zachęcaniem inwestorów, aby
inwestowali w naszej Gminie. Jest to bardzo ważny akt prawa miejscowego. Podczas prac nad
tym projektem uchwały Radny Tadeusz Czop zgłosił słuszny wniosek o wykreślenie z tego
projektu uchwały budowli. Zostało to uwzględnione w projekcie uchwały, tym bardziej była
to słuszna decyzja, gdyż będzie budowany na naszym terenie tlenociąg.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej powiedział,
że komisja pracowała nad tym projektem uchwały, zaproszeni byli przedsiębiorcy tworzący
nowe miejsca pracy. Radny Tadeusz Czop zgłosił słuszny wniosek o wykreślenie budowli.
Komisja zaopiniowała pozytywnie ( 3 glosy za, 1 wstrzymujący się ).
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała, że
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Radna Marta Grzesia – doceniła uwagę zgłoszoną przez radnego Czopa, którą z aprobatą
przyjął Burmistrz i stwierdziła, że właśnie takich cennych uwag nam trzeba i tak powinna
wyglądać współpraca.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/139/08
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną.
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Do punktu nr 12.
Dagmara Kokowska Radca Prawny tut. Urzędu – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy. Powiedziała, że Rada
Sołecka sołectwa Grabowa wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy "Brzozowa" drodze
wewnętrznej położonej w Grabowej oznaczonej według ewidencji gruntów, jako użytek droga
o nr geodezyjnym 1541.
Droga ta jest drogą wewnętrzną, dojazdową do pól oraz nieruchomości siedliskowej
zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Droga ta nie posiada uregulowanego stanu prawnego na rzecz Gminy Łazy - brak założonej
księgi wieczystej. Działka nr 1541 wymaga regulacji prawnej na rzecz Skarbu Pastwa
w drodze zasiedzenia.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/140/08
w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 13.
Agnieszka Perkowska-Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
przedstawiła Radzie „Plan Rozwoju Miejscowości Ciągowice na lata 2008-2015”.
Powiedziała,że Plan Rozwoju Miejscowości Ciągowice został przygotowany przez
mieszkańców i zostały w nim zawarte następujące informacje:
- charakterystyka miejscowości;
- inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości;
- ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja;
- opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w
kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Część tych zadań będzie realizowana we własnym zakresie, ze środków będących w
dyspozycji sołectwa, w tym pochodzących ze składek mieszkańców oraz pozyskanych
środków zewnętrznych w ramach tzw. małych grantów jak również własnym
zaangażowaniem społeczności lokalnej. Z uwagi na to, że Zarząd Województwa Śląskiego
planuje nabór wniosków do Działania 3.3 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina przygotowuje się do opracowania projektu, a Plan
Rozwoju Miejscowości jest jednym z obowiązujących załączników, który musi zostać
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przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej. Zebranie wiejskie, które odbyło się w dniu
04.04.2008r. przyjęło Plan Rozwoju Miejscowości Ciągowice.
Radna Marta Grzesia – zwracając się do mieszkańców Ciągowic pogratulowała im, że jako
trzecia miejscowość wkraczają do programu odnowy wsi, pogratulowała, iż otrzymają więcej
środków na ten cel iż np. Chruszczobród i życzyła żeby udało się lepiej ten program
zrealizować niż w Chruszczobrodzie. Powiedziała, że w Chruszczobrodzie nie został
zakończony ten program, gdyż ktoś w tym zaszkodził.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek zapytał, czy radni chcą zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/141/08
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Ciągowice na lata
2008-2015”.
Do punktu nr14.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – przedstawił Radnym projekt uchwały
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach. Powiedział, że
przedkładany projekt uchwały uzasadniony jest koniecznością wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy Łazy.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że posiedzenia
Komisji są jawne i zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w pracach tej
komisji i do zgłaszania swoich uwag i propozycji.
Następnie zaproponował następujący skład Komisji, przy czym kandydaci wyrazili zgodę.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Maciej Kubiczek - Przewodniczący Komisji,
Władysław Nowak - Wiceprzewodniczący Komisji,
Maria Stempel - członek Komisji,
Anna Staniaszek - członek Komisji,
Marcin Wałcerz - członek Komisji,
Henryk Mogieła – członek Komisji.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos w przedmiotowej sprawie.
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Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/142/08
w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr15.
Dagmara Kokowska Radca Prawny tut. Urzędu – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wyjaśniła, że w 2004 roku rada
podjęła uchwałę w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Łazy.
Uchwała obowiązuje, nie było zastrzeżeń ze strony Nadzoru Prawnego co do zapisów tej
uchwały. W związku z powyższym uchwała obowiązuje. Następnie Rada Miejska w Łazach
postanowiła Uchwałą z 2008 roku zmieniła obowiązujące stawki z 2004 roku i uchyliła
obowiązującą z 2004 roku uchwałę. Wojewoda Rozstrzygnięciem Nadzorczym uznał uchwałę
z 2008 roku za nieważną i uznał, że Rada Miejska w Łazach nie ma kompetencji do ustalenia
tych stawek, a organem kompetentnym jest organ wykonawczy. Wynika z tego iż należy
regulować kwestie czynszu zarządzeniem burmistrza. W związku z powyższym uchwała z
2004 roku obowiązuje, gdyż rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda pozostawił uchwałę w
obrocie. W związku z powyższym proponujemy przyjecie proponowanego projektu uchwały.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że opinia Komisji
Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie jest pozytywna.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chce zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIII/143/08
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Do punktu nr16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
dzisiejszej sesji.
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•

Radnej Martcie Grzescy - zgodnie z jej prośbą odpowiedzi udzielone zostaną na
piśmie.:

•

Radnemu Tadeuszowi Czop Burmistrz odpowiedział, że w sprawie zamknięcia
cmentarza w Łazach, dążymy do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego.Obecnie cały czas korespondencja trwa, są to długie procedury i nie
można w trybie awaryjnym tego zrobić, gdyż jest to niemożliwe. Na ul.Brzozowej
otrzymał mieszkanie Pan Kaszolanis, mieszkał na ul.Kościuszki w drewnianym
budynku grożącym zawaleniem i mieszkania tego nie otrzymał jakby za karę.
Jeżeli chodzi o rozliczanie samochodu osobowego to Burmistrz poinformował, że
sam z własnej pensji pokrywa koszty przejazdu samochodem. Jest to RENO z 1999
roku, nie jest on rozliczany w firmie żony. Żona posiada swój samochód, który
rozlicza w swojej firmie. Dodał, że Dyrektor MOK również koszty przejazdu swoim
samochodem rozlicza z własnej pensji.

•

Radnemu Henrykowi Mogiła Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o remont
drogi prowadzącej od Ciągowic do Rokitna Szlacheckiego to jest to zadanie
Powiatu.Radny Rady Powiatu na ten temat zabierze głos. Ma taką informację, że
zadanie to będzie zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego o
dofinansowanie. W sprawie kupna przez Gminę jednostki wojskowej to powiedział, że
trudno mu w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wówczas nie był
burmistrzem. Uważa, że skoro jednostka wojskowa nie była naszą własnością to nie
należało tam inwestować i budować boiska. Dodał, że zasięgnie informacji w tej
sprawie i udzieli odpowiedzi. Dodał, że w spotkaniach odnośnie uruchamiania zakładu
karnego nie uczestniczył, ale przedstawiciele Poręby chcą współpracować proponuje
podział miejsc pracy pół na pół. Zaproponował zorganizowanie spotkania w tej
sprawie.

•

Wiceprzewodniczącemu Rady – Leszekowi Bogłowskiemu odpowiedział, że
wystąpimy do PKP o rozbiórkę lub zabezpieczenie budynku będącego własnością
PKP położonego naprzeciw tut. budynku Urzędu, gdyż zagraża bezpieczeństwu, jak
również wystąpimy o uporządkowanie terenu po wycince topoli na ul.Daszyńskiego
w Łazach. Jeżeli chodzi o słupy ogłoszeniowe to stwierdził, że jest to bardzo ciekawy
temat, który zostanie przeanalizowany.

Do punktu nr 17.
Radny Jan Hoffman powiedział, że stan dróg powiatowych jest bardzo zły. Powiat
w sprawie remontów dróg nic nie robi. Proponuje zaprosić na sesję Rady Miejskiej
w Łazach Pana Dyrektora Gajdę, gdyż jest bardzo dużo pytań i uwag w sprawie remontów
dróg powiatowych.
Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza:
- poprosił o ujęcie w planie odnowy wsi Sołectwa Turza,
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- zgłosił potrzebę zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu przez jezdnię dla
pieszych przy przystanku autobusowym i potrzebę remontu chodnika przy drodze 796 oraz
poprosił Burmistrza o odpowiedź co w tych sprawach zostało ustalone.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach:
- poprosiła o zainstalowanie stojaków na rowery na targowisku w Łazach,
- zgłosiła potrzebę wyrównania ul.Laskowej i Brzeziny.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowice:
- podziękował za wykonanie chodnika w Ciągowicach oraz poprosił o wykonanie pobocza
od przystanku do ul. Wolności w Ciągowicach ze względu na bezpieczeństwo,
- następnie poinformował, że 22 kwietnia 2008 roku dokonano pomiarów geodezyjnych drogi
pod kątem uregulowania spraw własności, jednak mieszkańcy o tym nie wiedzieli i prosi
o wyjaśnienie tej sprawy.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Łazach:
- poprosił o naprawę słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Wiejskiej
w Łazach,
- zgłosił pilna potrzebę załatania dziur w jezdni na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
i Narutowicza,
- w imieniu mieszkańców ul. Maczka w Łazach poprosił o wykonanie chodnika
i aby droga ta była traktowana jako droga użytku wewnętrznego z ograniczeniem do 2 ton,
ze względu na to iż droga jest wąska i jest niebezpiecznie,
- powiedział, że on jak i mieszkańcy są zadowoleni z dotychczasowej działalności Domu
Kultury w Łazach,
- powiedział, że współpraca Sołtysów z Burmistrzem jest bardzo dobra,
- zaproponował, aby uregulować sprawę wypłaty diet dla sołtysów. Proponuje, aby
za nieobecność na sesji potrącać jedynie 10% , a nie pozbawiać Sołtysów diet całkowicie.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki:
- poprosił o sprawdzenie zasilania w wodę terenu Hutek Kanek, gdyż nowowybudowany
hotel pobiera dużą ilość wody, co powoduje częste awarie,
- zwrócił się do Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego
w Hutkach Kankach,
- poprosił o wykonanie oświetlenia ulicznego w Hutkach Kankach .

o naprawę mostka
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Andrzej Pniak – Sołtys Sołectwa Chruszczobród:
- poprosił o wystąpienie z odpowiednimi pismami do Zarządu Dróg Powiatowych
i Zarządu Dróg Marszałkowskich o załatanie dziur na drogach,
- poprosił o załatanie dziur na drogach gminnych oraz wyremontowanie tzw. obwodnicy
w Chruszczobrodzie,
- zgłosił, że Zakład Energetyczny buduje oświetlenie uliczne na tzw. obwodnicy w pasie drogi
i w związku z tym zapytał, czy jest to uzgodnione,
- poinformował, że mieszkańcy nowobudowanych domów (przy drodze tzw. obwodnicy)
układają rury wodociągowe
i w związku z tym zapytał, czy wykonują to zgodnie
z projektem technicznym i czy wodociągi uzgadniały to z Gminą.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka:
- poprosił o wzmożenie patroli Policji w godzinach nocnych w obrębie stacji Łazy,
a szczególnie po obu stronach kładki kolejowej ze względu na bezpieczeństwo,
- poprosił o wykaszanie poboczy dróg, aby była dobra widoczność,
- poprosił o wyrównanie dziur na drodze do Piecuchów.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania:
- poprosił o zajęcie się sprawą rozbiórki starego budynku położonego na Skałbanii,
- zgłosił potrzebę zamontowania słupa oświetleniowego na ul. Chechelskiej przy posesji Pana
Tulec Pawła ze względu na bezpieczeństwo.
Radny Rady Powiatu – Mieczysław Skręt – powiedział, że do końca maja 2008 roku
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu dróg min. drogi Ciągowice – Łazy –
Rokitno Szlacheckie. Koszt budowy drogi zwiększył się i wynosi 9.246.392 zł.
Z naszego terenu jako Radni powiatowi złożyliśmy listę robót do wykonania na kwotę
12 mln zł, i jesteśmy w czołówce tych życzeń , a Powiat na ten rok ma na remonty
i nakładki posiada środki w wysokości tylko 500 tys. zł. Powiedział, że w ubiegłym roku
na naszym terenie udało się wykonać pewien odcinek drogi tj. pomiędzy Wiesiółką
a Słotwiną. W tym roku wiele odcinków dróg jest wyrównanych min. na Skałbanię i na
Słotwinę. Nie jest to zakres który satysfakcjonowałby go i cały czas zabiega o dalsze prace.
Jeżeli chodzi o ul. Kościuszki w Rokitnie Szl. to Burmistrz musi uregulować sprawę
odpływów do rowu. Rozpoczęło się łatanie dziur na drogach wojewódzkich oraz
w Zawierciu, a następnie będą dziury łatane na terenie Łaz. Budowa chodnika
w Chruszczobrodzie jest ujęta w planie, koszt wynosi 600.895 zł, a na cały Powiat jest
jedynie 500 tys. zł.
Radna Marta Grzesia – zwróciła się do Radnych Powiatu, aby zorientowali się ile jest
wykonanych projektów na budowę dróg i chodników. Powiedziała, że Gmina wykonała
projekt na budowę chodnika w Chruszczobrodzie – Piaski. Otrzymaliśmy pisemną
odpowiedź z Powiatu, że chodnik ten będzie wykonany w 2008 roku, jednak obecnie
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otrzymaliśmy informację, że nie będzie on w tym roku wykonany. Prosi o sprawdzenie ile
w Powiecie jest projektów technicznych z innych Gmin i kiedy zostanie wykonany chodnik
w Chruszczobrodzie – Piaski.
Radna Maria Stempel - zgłosiła pilną potrzebę zabezpieczenia obiektu byłej noclegowni
w Łazach ze względu na bezpieczeństwo, gdyż nielegalnie przebywa tam młodzież
i dzieci oraz nietrzeźwi. Obiekt jest rozkradany i odbywają się „libacje alkoholowe”.
Radny Powiatu – Rafał Porc – poinformował, że droga Ciągowice – Łazy - Rokitno
Szlacheckie była przez 4 lata na liście rezerwowej. Obecnie jest duża szansa, że droga
zakwalifikuje się do realizacji. Powiedział, że do tej pory dużo środków finansowych było
przeznaczonych na budowę drogi w Ciągowicach. Dodał również, że na prośbę Powiatu
Rady Gmin podjęły uchwałę w sprawie apelu o budowę obwodnicy wokół Zawiercia.
Poinformował, że jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, iż budowa rozpocznie się ale
dopiero po roku 2013. Stanowisko nas zdziwiło, gdyż zmieniła się ekipa rządząca i zmieniło
się stanowisko. Pierwotnie były zapewnienia iż prace rozpoczną się już w tym roku, a obecnie
jest inne stanowisko.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek – odczytał pisma, które
zostały skierowane do Rady Miejskiej, a dotyczące obwodnicy Zawiercia.
W/w korespondencja w załączeniu.
Radna Marta Grzesia:
- zapytała Radnych Powiatu, czy dysponują wiedzą ile Powiatowi udało się pozyskać
środków zewnętrznych w tym okresie, którym było to możliwe,
- powiedziała,że radni Rady Miejskiej powinni wiedzieć i brać udział w objazdach dróg, które
organizowane są przez Powiat,
- poprosiła o rozważenie możliwości ograniczenia ruchu ciężkich samochodów na drodze
prowadzącej przez Chruszczobród.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz odpowiedział Sołtysowi Korczyńskiego, że naszym
zamiarem jest realizowanie inwestycji w poszczególnych miejscowościach rok po roku, co
czynimy. Miejscowość Turza skorzystała z niewielkiego grantu. W tym roku z takiego grantu
skorzysta Chruszczobród Piaski i Hutki Kanki. Są jeszcze sołectwa, w których nic jeszcze nie
było zrobione chcemy wesprzeć te mniejsze miejscowości. Jeżeli chodzi o chodnik
na ul. Dąbrowskiej w Niegowonicach i w Chruszczobrodzie, gdzie są zapewnienia, że
w przyszłym roku będzie kontynuacja tych inwestycji. Trwają rozmowy z Powiatem nt.
załatania dziur. Jeżeli chodzi o chodnik w Ciągowicach poinformował, że Powiat przystąpiłby
do tego zadania, jednak przy naszym współudziale w finansowaniu. My moglibyśmy jedynie
Zapewnić inspektora nadzoru, ale środków finansowych na współfinansowanie nie mamy.
Powiedział, że mu przykro, ale taka jest rzeczywistość.
Pani Danucie Ludwikowskiej w sprawie targowiska poinformował, że na targowisku należy
zrobić porządek. Planuje się ogrodzić targowisko, wyłożyć kostką oraz ustawić stojak na
rowery. Poinformował, że obecnie zaczyna się łatanie dziur na terenie Gminy. Potrwa to
5 miesięcy. Poprosił o zgłaszanie gdzie dziury się jeszcze znajdują. Poinformował, że na
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Brzezinie będzie wyrównywana droga, obecnie trwają prace w Wiesiółce i Wysokiej
i sukcesywnie będą roboty wykonywane.
Panu Sołtysowi Nicoś poinformował, że sprawa pobocza o którym mówił była poruszana
sprawa u Dyrektora Tabora, należy kupić krawężnik. Sprawa ta powinna być załatwiona już
dawno. Jeżeli chodzi o geodetę, który robił pomiary to wystąpimy z pismem dlaczego nie
zostaliśmy o tych pomiarach poinformowani.
Panu Wojciechowi Cabala odpowiedział, że naprawa słupa zostanie zgłoszona do energetyki,
a dziury jak już wcześniej powiedział będą na bieżąco łatane. Sprawa ul. Gen.Maczka
powiedział, że jest to sprawa nowa, należy w terenie to obejrzeć. Nad ograniczeniem tonażu
również należy się zastanowić, gdyż będą problemy np. z przywozem węgla. Jednak sprawa
zostanie rozeznana.
Panu Henrykowi Załodze odpowiedział, że w sprawie wody w Hutkach Kankach
i budowanego Hotelu poinformował, że w tej sprawie był w wodociągach. Sprawa ta jest
w toku i trwają rozmowy jak to zrobić. Hotel powinien mieć odrębne zasilanie. Projekt będą
robiły wodociągi i wodociągi będą to wykonywały.
Jeżeli chodzi o lampy uliczne to należy wygospodarować pewną pulę pieniędzy i założyć
niezbędne lampy.
Panu Sołtysowi Pniak odpowiedział, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich wystąpimy o remont
drogi, dziury zostaną połatane przed odpustem w Chruszczobrodzie oraz poinformował,
że zainteresujemy się wykonywaniem mediów na drodze tzw. Obwodnicy
w Chruszczobrodzie.
Następnie Burmistrz poruszył sprawę pracowników z robót interwencyjnych, powiedział,
że należy takich pracowników przypilnować i wykorzystać taką możliwość.
Sołtysowi A. Stajno powiedział, że sam jako sołtys może wystąpić z zawiadomieniem
o rozbiórkę.
Radnej Marii Stempel odpowiedział, że teren noclegowni będzie ogrodzony, zabezpieczony,
a roboty remontowe rozpoczną się pod koniec roku.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek :
- zaprosił wszystkich Radnych na uroczystą Mszę Świętą z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja, która odbędzie się w Kościele Parafialnym w wysokiej w dniu
3.05.2008 r. o godz. 12.00,
- zaprosił Radnych na spotkanie w sprawie rewitalizacji urbanistycznej centrum miasta Łazy
w dniu 5.05.2008 roku o godz. 10.00
-

przypomniał

radnym

o

obowiązku

złożenia

oświadczeń

majątkowych.

Do punktu nr 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Maciej Kubiczek – stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku o godz.14.30 ogłosił zamknięcie XIII sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Małgorzata Jurkin
Maciej Kubiczek
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