Protokół Nr XIV/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
30 maja 2008 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 13 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 w Łazach
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
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, że na dzisiejszą sesję przybyło 13 radnych
oraz iż podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Dodał, że proponuje się wprowadzenie na wniosek Burmistrza Łaz dodatkowego punktu , a
mianowicie” Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Łaz do ustalania
wysokości niektórych cen i opłat.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady propozycją zmian.

odczytała

porządek obrad wraz z

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.
W głosowaniu udział brało 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30.05. 2008 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 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: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Łazy oraz określenia granic ich obwodów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
za wysokie wyniki w sporcie.
12.Odpowiedzi na interpelacje.
13.Zapytania i wolne wnioski.
14.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 28 kwietnia 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 Nr XIII/07
Łazach z dnia 28 kwietnia 2008r. przez aklamację.

z sesji Rady Miejskiej w

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

- przedstawił informację dotyczącą prac między
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Powiedział, że ma 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
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 mln.
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 z 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 mln.
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
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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, 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,
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- 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.
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Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej realizowane ze środków własnych gminy
wydatkowano 972 tys. zł.
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,
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- 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.
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.
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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.
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.
Do punktu nr 5.
Radna Marta Grzesia – zakwestionowała otrzymaną odpowiedź w sprawie interpelacji
dot.ul.9 -go Stycznia w Chruszczobrodzie, z której nie wynika termin w jakim ma zostać
wykonane to zadanie.W imieniu mieszkańców zapytała o przetarg w jakim terminie się
odbędzie i kiedy zostaną rozpoczęte prace.
Następnie w imieniu młodzieży Chruszczobrodu zapytała, czy mogą liczyć na otrzymanie
wywrotki piachu na boisko do siatkówki.
Ponadto dodała, że mieszkańcy Chruszczobrodu, ul.Boczna pytają, czy mogą liczyć na
poprawę tej drogi.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że w przedkładanym projekcie
uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008 proponuje się w Uchwale
Nr XI/105/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu
Gminy Łazy na rok 2008 :
1). dokonać zmian planu dochodów budżetowych na rok 2008 określonych
w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2). dokonać zmian planu wydatków budżetowych na rok 2008 określonych
w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3). ustalić plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2008 określony w załączniku
nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4). dokonać zmian w planie wieloletnich zadań inwestycyjnych określonych
w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
5). dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2008
określonych w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
Po wprowadzonych zmianach:
1). plan dochodów budżetowych na rok 2008 wyniesie 28.482.829 zł;
2). plan wydatków budżetowych na rok 200 wyniesie 28.681.721 zł;
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3). planowany deficyt budżetu na rok 2008 wyniesie 198.892 zł;
4). plan przychodów budżetu wyniesie 1.820.307 zł;
5). zwiększony deficyt budżetu sfinansowany zostanie środkami wolnymi w
wysokości 60.000 zł
Następnie zapoznała Radnych z propozycją przedstawioną w załącznikach do uchwały jak
niżej:
Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008.
Dzia
ł

Rozdział/§

854
85412
2440

Treść

Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
- w tym dochody bieżące

Zwiększenia

7.900
7.900
7.900
7.900

Razem
Ogółem

7.900
7.900
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Zmniejszenia

Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008.
Dział
Rozdz.

754
75412
854
85412

Razem

Treść

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia
młodzieży

Zmiany
planu wydatków
ogółem

W tym:
Wynagrodzenia i
ich pochodne

Dotacje

Obsługa długu

Pozostałe wydatki
bieżące

60.000

Majątkowe

60.000

60.000
7.900
7.900

7.900
7.900

60.000

67.900

7.900
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60.000

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU BUDŻETU GMINY ŁAZY W ROKU 2008.
KWOTA W ZŁ
Zmiany
Plan po
zmianach
1. Planowane dochody
28.474.929
7.900
28.482.829
2. Planowane wydatki
28.613.821
67.900
28.681.721
3. Wynik finansowy
-138.892
-60.000
-198.892
PRZYCHODY BUDŻETU
2. Spłaty udzielonych pożyczek
19.700
---19.700
§ 9510
3. Wolne środki § 9550
1.740.607
60.000
1.800.607
Razem przychody
1.760.307
60.000
1.820.307
ROZCHODY BUDŻETU
TREŚĆ

1. Spłaty zaciągniętych
kredytów § 9920
Razem rozchody

Plan

1.621.415

-----

1.621.415

1.621.415

----

1.621.415
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Załącznik nr 4

Nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wieloletnie programy inwestycyjne
Nazwa zadania
i źródła finansowania
(okres realizacji)

L.p.

Nakłady
ponie
sione

Nakłady
ogółem
w zł.

do 2007 r.
Budowa krytej pływalni w Łazach
(1996-2007)
Środki własne

2.

(rok budżetowy + 2 kolejne lata)
2008

2009

2010

13.194.138

12.014.138

6.365.733

6.365.733

2.500.000

2.400.000

100.000

Ogółem część sportowa

8.865.733

8.765.733

100.000

Część

PFRON
rehabilitacyjna Środki własne
Ogółem część rehabilitacyjna
Środki własne

2.603.000
54.224
2.657.224

2.603.793
54.224
2.657.224

Część ogólna

1.671.181

591.181

1.080.000

Ogółem część ogólna
Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta
Łazy wraz z I etapem sieci
kanalizacyjnej
2003-2010
Środki własne
(pożyczka WFOŚ)

1.671.181

591.181

1.080.000

13.952.900

271.493

220.000

8.000.000

5.461.407

2.323.705

271.493

20.000

1.200.000

832.212

Część sportowa
1.

Nakłady w 3 kolejnych latach

Ministerstwo Sportu
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1.180.000

3.

4.

Dotacje ze środków
pomocowych
/RPO - Środowisko/

11.629.195

200.000

6.800.000

4.629.195

Adaptacja budynku po byłej noclegowni
PKP na potrzeby mieszkań socjalnych

1.200.000

471.306

385.836

342.858

840.000

342.735

257.265

240.000

360.000

128.571

128.571

102.858

884.566

293.167

591.399

132.685

43.975

88.710

751.881

249.192

502.689

723.400

46.360

677.040

Środki własne

109.000

6.985

102.015

Dotacje ze środków
pomocowych RPO

614.400

39.375

575.025

Środki własne
Dofinansowanie
30%
Budowa i wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Teleinformatycznego
wspierającego procesy administracyjne
oraz rozwój Elektronicznych Usług
Publicznych w Gminie Łazy
2008 - 2009
Środki własne

5.

Dotacje ze środków
pomocowych RPO
„Sieć tras rowerowych dla centralnej
części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
w Łazach” 2008-2009
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6.

7.

8.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr
1 w Łazach szansą na poprawę
warunków i jakości kształcenia
2007-2009
Środki własne
Środki pomocowe
RPO
Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez kompleksową modernizację
placówek oświaty w Gminie Łazy
2008-2011
Środki własne
Środki pomocowe
RPO
Przebudowa ciągu dróg ul. SportowaBłędowska-Rolna w Niegowonicach i
Niegowoniczkach szansą na poprawę
dostępności i jakości sieci
komunikacyjnej
2008-2009
Środki własne

9.

Środki pomocowe
RPO
Poprawa bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego poprzez przebudowę
ul. Kościuszki w Wysokiej
2008-2010

2.483.360

324.851

40.260

2.118.249

372.504

324.851

40.260

7.393

2.110.856

2.110.856

6.657.530

12.322

69.120

621.304

3.407.471

998.629

12.322

69.120

23.970

441.895

597.334

2.965.576

5.658.901

2.634.216

50.020

2.584.196

395.133

50.020

345.113

2.239.083
1.625.637
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2.239.083
73.200

20.000

1.532.437

Środki własne
Środki pomocowe
RPO
Skrócenie czasu przejazdu poprzez
budowę ul. Okrężnej w Niegowonicach
2008-2010
10.

Środki własne
Środki pomocowe
RPO

243.846

73.200

20.000

1.381.791

150.646
1.381.791

1.300.285

6.710

31.720

20.000

1.241.855

195.043

6.710

31.720

20.000

136.613

1.105.242
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1.105.242

Załącznik nr 5
ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W ROKU 2008.
Dział

Rozdział

754
75412

Treść /Zadanie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
1). Zakup samochodu bojowego

RAZEM
Ogółem

Zwiększenia Zmniejszeni
a
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000

Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Rewizyjnej i Budżetowej w sprawie
zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 rok.
Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie komisji Rewizyjnej i Budżetowej w
sprawie projektu uchwały dot.zmian budżetu Gminy Łazy na 2008 rok.
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
( 13 głosów za) podjęła Uchwałę
Nr XII/117/08 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 r.
Do punktu nr 7.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że w dniu
29 lutego 2008 r. Rada Miejska uchwaliła zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokitnie
Szlacheckim. Obecnie należy podjąć uchwałę o likwidacji szkoły.
Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przemawiają przede wszystkim
względy społeczne, wynikające z realizowanych od września 2007r. przez społeczność wsi
Rokitno Szlacheckie działań zmierzających do prowadzenia placówki od 1 września 2008r.
przez stowarzyszenie rodziców „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”. W konsekwencji
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planowana reorganizacja sieci szkół dotyczy zmiany organu prowadzącego i statusu
prawnego szkoły – będzie to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
Ponadto brane są również pod uwagę względy ekonomiczne oraz mała liczba uczniów.
Obecnie w Szkole Podstawowej w Rokitnie uczy się w czterech oddziałach 44 uczniów a 16
dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Średnia uczniów na jeden oddział wynosi 12, 8.
Prognozy demograficzne na najbliższe 7 lat wykazują utrzymywanie się liczby urodzeń, a tym
samym liczby potencjalnych uczniów w szkole, na dotychczasowym niskim poziomie: od 49
uczniów w 2008/09 do 45 - w 20014/15 oraz od 8 przedszkolaków w 2008/09 do 11 – w
2014/15. Takie dane stanowią dobre rokowania dla małej niepublicznej szkoły, a jednocześnie
wykazują, że utrzymywanie szkoły publicznej przez gminę byłoby wielce kosztowne, gdyż
subwencja oświatowa wystarcza jedynie na zabezpieczenie 51% kosztów placówki.
Szkoła podstawowa prowadzona przez gminę, stosownie do art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, może być zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora
Oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach wydał pozytywną opinię odnośnie likwidacji
szkoły – Postanowienie Nr DK.SO.PZ.42300/7/08 z dnia 14.03.2008r.
Stosownie do zapisów w uchwale intencyjnej obwód likwidowanej szkoły przejmie Szkoła
Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach, a dzieci w wieku przedszkolnym będą
mogły uczęszczać do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym likwidacja szkoły stanowi
kompetencję Rady.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady - poprosił o opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej w przedmiotowej sprawie.
.
Marta Grzesia – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – powiedziała, że członkowie Komisji pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowali w/
w projekt uchwały.
Chętnych do dyskusji nie było, wobec czego projekt uchwały został wyświetlony.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIV/145/08
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim.
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Do punktu nr 8 i 9.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że dniem
1 września 2008 roku ulegnie likwidacji Szkoła Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim.
W strukturze organizacyjnej tej szkoły funkcjonował także oddział przedszkolny
zapewniający wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
Podjęta przez Gminę decyzja o zamiarze likwidacji ww. szkoły podstawowej
z oddziałem przedszkolnym jest ściśle powiązana z realizowanymi od września 2007r. przez
społeczność wsi Rokitno Szlacheckie działaniami zmierzającymi do prowadzenia placówki od
1 września 2008r. przez stowarzyszenie rodziców utworzone pod nazwą „Mała Szkoła w
Rokitnie Szlacheckim”. Obecnie stowarzyszenie kończy prace nad złożeniem wniosku o
udzielenie zezwolenia na założenie szkoły. Planuje się, że szkoła będzie placówką
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, funkcjonującą w tym samym budynku
szkolnym przekazanym stowarzyszeniu przez Gminę w drodze porozumienia i od nowego
roku szkolnego przejmie uczniów obecnej szkoły publicznej w liczbie 47 oraz 10 dzieci z
oddziału przedszkolnego.
Do obwodu szkoły przypisane były sołectwa Rokitno Szlacheckie i Hutki-Kanki.
Zgodnie z zapewnieniem w uchwale intencyjnej Nr XII/125/08 z dnia 25 lutego 2008r. jak
również w projekcie uchwały stwierdzającej likwidację po otrzymaniu pozytywnej opinii
Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2008r. możliwości kontynuowania nauki
dzieciom w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach sołectwa te należy
przypisać do obwodu tej szkoły. Natomiast dzieciom z oddziału przedszkolnego zapewnia się
możliwość realizowania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz
opiekę przedszkolną dla dzieci młodszych w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach.
W związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia tych możliwości sposób
organizacji oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach przedstawia poniższa tabela:
Prognoza porównawcza ilości i liczebności oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach
i w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim w roku szkolnym 2008/2009
Placówka
oświatowa
SP1
(przed przyjęciem
uczniów z R.Szl.)

Ilość
uczniów
Ilość
oddziałów
SP1
Ilość
(po przyjęciu
uczniów
uczniów z R.Szl.)
Ilość
oddziałów
Niepubliczna
Ilość
SP w Rokitnie Szl. uczniów
Ilość
oddziałów

I

II

III

IV

V

VI

Ogółem
uczniów

Ogółem
oddziałów

35

31

46

39

37

44

232

-

2

2

2

2

2

2

-

12

41

37

53

48

46

54

279

-

2

2

2

2

2

2

-

12

6

6

7

9

9

10

47

-

1

-

1

1

-

1

-

4
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Jak wynika z powyższej tabeli połączenie uczniów ze szkół w Łazach i Rokitnie
Szlacheckim czy też pozostawienie organizacji szkół na dotychczasowych zasadach, również
honorowanych przez tworzoną szkołę niepubliczną, nie spowoduje żadnych zmian w
organizacji i liczebności oddziałów, a tym samym nie spowoduje żadnych komplikacji w
organizacji sieci szkół w gminie.
Podobnie przedstawia się sytuacja organizacji opieki przedszkolnej po ewentualnym
przeniesieniu dzieci z oddziału przedszkolnego w Rokitnie Szlacheckim do Publicznego
Przedszkola nr 1 w Łazach.
Prognoza porównawcza ilości i liczebności oddziałów przedszkolnych w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Łazach i w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim
w roku szkolnym 2008/2009
Placówka
oświatowa
PP1 (przed
przyjęciem
dzieci z R.Szl.)
PP1
(po przyjęciu
dzieci z R.Szl.)
Oddział
przedszkolny w
Niepublicznej
SP w Rokitnie Szl.

Ogółem
dzieci

Ogółem
oddziałów

205

6

215

6

10

1

W przypadku skorzystania przez rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych
z Rokitna Szlacheckiego i Hutek-Kanek z możliwości kontynuowania nauki i opieki
przedszkolnej w pobliskich Łazach gmina zapewni dowóz i opiekę w czasie dowozu
autobusem szkolnym przy wykorzystania już funkcjonujących dowozów dzieci
gimnazjalnych do Zespołu Szkół nr 1 w Łazach.
Przedstawiona analiza dowodzi, że działania stowarzyszenia przy aprobacie władz
gminnych w kierunku utworzenia szkoły niepublicznej na bazie likwidowanej małej wiejskiej
szkoły publicznej nie stanowi zagrożenia dla dotychczasowej organizacji nauczania a jedynie
bardziej korzystne uzupełnienie oferty edukacyjnej gminy ze względów społecznych,
edukacyjnych oraz ekonomicznych.
Na podstawie art. 17 ust.4 i 6 z dnia 7 września 1991roku ustawy o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) do kompetencji Rady Gminy
należy ustalanie planów sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gminę oraz określanie granic ich obwodów po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach wydał pozytywną opinię
odnośnie proponowanej zmiany w planie sieci publicznych szkół.
Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.

19

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 XIV/146/08
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Łazy oraz określenia granic ich obwodów.

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - zapytał Przewodniczącą Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej o opinię komisji.
Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej - poinformowała, że opinia komisji w przedmiotowej sprawie była pozytywna.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIV/147/08
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łazy.
Do punktu nr 10.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że umożliwienie
rozwoju artystycznego mieszkańcom naszej gminy, osiągającym sukcesy w dziedzinach
swojej działalności oraz stworzenie możliwości uhonorowania osób szczególnie aktywnych w
zakresie upowszechniania i ochrony kultury to nowa inicjatywa samorządu naszej gminy na
rzecz kultury. Inicjatywa ta jest uzupełnieniem podstawowej oferty pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze motywacyjnym, przydzielanej przez dyrektorów szkół najzdolniejszym
uczniom na podstawie zapisów ustawy o oświacie i obejmuje swym zasięgiem nie tylko
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, ale również uczniów szkół pogimnazjalnych,
studentów i inne osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Łazy.
Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie zasad przyznawania dorocznych nagród
artystycznych jako szczególnej formy uznania dla osiągnięć oraz poziomu artystycznego osób
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uzdolnionych i aktywnych w różnych formach twórczości, działających na rzecz
upowszechniania i ochrony kultury. Wynika ona również z potrzeby stworzenia warunków do
rozwoju talentu artystycznego i umożliwienia realizowania planów twórczych młodzieży oraz
osobom dorosłym, zamieszkałym na terenie Gminy Łazy.
Upoważnienie do ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród w tym zakresie
daje samorządowi terytorialnemu ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej. Działanie takie jest również zgodne z zapisami ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - zapytał Przewodniczącą Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej o opinię komisji.
Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej - poinformowała, że opinia komisji w przedmiotowej sprawie była pozytywna.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIV/148/08
w sprawie:ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Do punktu nr 11.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że Gmina Łazy
pragnie wspierać aktywnych, zdolnych i pracowitych zawodników, na stałe zamieszkałych na
terenie gminy, którzy w ostatnich latach osiągają znaczące wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym, a nawet międzynarodowym. Mimo że zawodnicy ci są
najczęściej reprezentantami klubów sportowych mieszczących się poza terenem naszej
gminy, to jednak uważamy, że również promują swoją miejscowość i gminę, stając się jej
ambasadorami.
Niniejsza inicjatywa jest uzupełnieniem podstawowej oferty pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze motywacyjnym, przydzielanej na podstawie zapisów ustawy o oświacie przez
dyrektorów szkół najzdolniejszym uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na
poziomie co najmniej międzyszkolnym i obejmuje swym zasięgiem nie tylko uczniów szkół
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prowadzonych przez gminę, ale również uczniów szkół pogimnazjalnych, studentów i inne
osoby dorosłe na stałe zamieszkałe na terenie Gminy Łazy.
Sportowcy sięgający po mistrzowskie laury ponoszą często znaczne koszty związane z
uprawianiem swej dyscypliny sportu oraz ze startami, a niektórzy z nich znajdują się
niejednokrotnie w trudnej sytuacji finansowej. Stąd inicjatywa utworzenia funduszu
stypendialnego dla najlepszych sportowców, którzy swoją postawą prezentowaną w
prestiżowych zawodach promują gminę na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest
to również skuteczna forma mobilizacji młodzieży do pracy na treningach nad kunsztem
sportowym.
Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów jako szczególnej formy uznania dla osiągnięć oraz
poziomu artystycznego osób uzdolnionych i aktywnych w różnych formach twórczości,
działających na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Wynika ona również z potrzeby
stworzenia warunków do rozwoju talentu artystycznego i umożliwienia realizowania planów
twórczych młodzieży oraz osobom dorosłym, zamieszkałym na terenie Gminy Łazy.
Środki na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.
Upoważnienie do ustanawiania i przyznawania stypendiów w tym zakresie dają samorządowi
terytorialnemu ustawy: o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku oraz o sporcie
kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 roku, zgodnie z którymi na realizację takiego zadania
jednostki samorządu terytorialnego muszą przeznaczać środki własne.
Działanie takie jest również zgodne z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XIV/149/08
w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
za
wysokie wyniki w sporcie.
Do punktu nr 12.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – udzielił odpowiedzi na zgłoszoną interpelację w dniu
dzisiejszym
Do punktu nr 13.
Nie było chętnych do zgłaszania zapytań i wolnych wniosków.
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Przewodniczący Rady – zaprosił radnych na otwarcie krytej pływalni w Łazach w dniu
31.05.2008 r.
Do punktu nr 14.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 11.15 ogłosił zamknięcie XIV sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
Maciej Kubiczek

23

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Łazach
w dniu 25 lutego 2008 roku.
Radny Henryk Mogieła:
- powiedział, że już wiadomo iż w obiektach po jednostce wojskowej w Gminie Poręba,
która jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Ciągowicami będzie więzienie. Proponuje, aby
prowadzić rozmowy z Gminą Poręba i ze Starostwem w celu pozyskania środków z
przeznaczeniem na drogę transportu rolnego Turza –Ciągowice,
- w sprawie wywozu śmieci zapytał, czy jest możliwość zmniejszenia częstotliwości wywozu
śmieci w uzasadnionych przypadkach, np. od osób starszych. Zwrócił również uwagę na fakt
iż Zakład Usług Komunalnych nie chce wywozić popiołu składowanego w pojemnikach, a
czyni to jedynie za dodatkową odpłatnością. Prosi o zajęcie się tą sprawą,
- zapytał, na jakim etapie jest sprawa uregulowania stanów własności sklepów GS.
Radna
Maria Stempel – odczytała prośbę mieszkańców Łaz z osiedla Podlesie
o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach znajdującym się w bloku przy
ul.Jesionowej 8.
Wiceprzewodniczący Rady Leszek Bogłowski – powiedział, że w imieniu mieszkańców
Osiedla Spalenisko zwracam się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających prędkość na
ulicy Brzozowej w Łazach. W ostatnim czasie ruch na tej ulicy jest wzmożony przez
samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i quady, które rozwijają bardzo dużą prędkość.
Mieszkańcy są przerażeni obecną sytuacją oraz zdarzeniami, jakie miały miejsce na tej ulicy,
jak uszkodzenie ogrodzeń lub przypadków możliwości potrącenia uczestników pieszych.
Ulica ta jest ulicą osiedlową, przy której znajduje się przystanek dla autobusu szkolnego, jest
ulicą, z której korzysta dużo pieszych oraz rowerzystów. Prośbę tą poparli Radni Miejscy,
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska, a przede
wszystkim mieszkańcy osiedla, ponad 70 podpisami.
Z tą sprawą prosi, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu, jeżeli nie
założone zostaną progi zwalniające, zapytał czy wezmą na siebie odpowiedzialność za skutki
niebezpieczeństwa?,
- zgłosił konieczność remontu drogi w Łazach , przy ul. Stara Cementowni 12 a,
- poprosił o zajęcie się sprawą odpływu z szamb w Łazach przy ul. Stara Cementownia 12a
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Radna Marta Grzesia – w sprawie drogi transportu rolnego w Chruszczobrodzie, która
biegnie od drogi marszałkowskiej do ul.Bema i Polnej zapytała, czy byłaby możliwość
powołania Komisji, która by przeprowadziła wizję w terenie - należy tą drogę poprawić,
- zaproponowała wspólne spotkanie z GS ”Samopomoc Chłopska” w Łazach w sprawie
poprawy elewacji frontowej ściany budynku, w którym znajduje się sklep GS w
Chruszczobrodzie,
z uwagi na estetykę przy zbliżających się uroczystościach w
miejscowości.

Radny Tadeusz Czop – powiedział, że w imieniu mieszkańców Wysokiej i Niegowonic
pyta Pana Burmistrza, kiedy zostaną zabezpieczone niebezpieczne urwiska dawnych
kamieniołomów w Niegowonicach i Wysokiej, jednocześnie kiedy zostaną
tam
zlikwidowane wysypiska śmieci, np.: koło posesji Sołtysa Wysokiej Pana Mariana Macieja
wozili , wożą i jak długo będą tam jeszcze wozić śmieci i co dalej.
Ponieważ „Pan jest uczulony na dołki, bo chciałem Panu przypomnieć w poprzedniej
kadencji, gdy Pan był radnym, wraz ze śp. Radnym Piekajem Pan zwołał nadzwyczajną
sesję, że firma „JANSBUD” wykopała dołek , dosłownie. Pan to kamerował, przywiózł
prywatny telewizor na tą salę i pokazywał Pan jak ten dołek jest niebezpieczny dla dzieci.
Teraz pytam Pana, czy te niesamowite urwiska w Niegowonicach i w Wysokiej to Pana teraz
nie interesują?. Pan zapyta mnie teraz, dlaczego ja tego nie zrobiłem?. Więc odpowiadam, że
daję Panu te dwa dołki żeby miał Pan co robić.
Następnie powiedział, że jeszcze jest kamionka w Łazach, ona została zaprojektowana przez
studentów Politechniki Gliwickiej, jest projekt, więc pytam kiedy i co zostanie z tego projektu
Wykonane”?.
Bardzo prosi o odpowiedź na piśmie.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że słyszał, że na tą sesję miała być przygotowana
uchwała w sprawie przyznawania stypendiów dla tych najzdolniejszych uczniów pod
względem nauki, sportu, kultury itp. Zapytał co z tą sprawą.
Następnie zwracając się do „ Prezydium Rady”, ponieważ czytał w prasie, że w niektórych
miejscowościach w kraju to od ponad roku mieszkańcy mogą zgłaszać projekty uchwał.
Niestety u nas to wszystko gdzieś poginęło i nie wie czy działa ta Komisja Statutowa i co
dalej ze statutem.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odpowiedział radnemu, że interpelacje,
zapytania radnych są kierowane do Burmistrza a nie do „Prezydium Rady”.
Radnemu wyjaśnił, że na kolejnej sesji będzie powołana doraźna Komisja Statutowa. Zespół
przez kilka miesięcy dopracował pewne zmiany do Statutu Gminy a także udogodnienia,
gdzie np. mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty uchwał i jeżeli Komisja doraźna będzie
prężnie działać to w kwietniu zmiany do Statutu Gminy Łazy zostaną przedłożone radnym do
zatwierdzenia.
Wnioski:
Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski – powiedział, że jeżeli Wspólnota
Mieszkaniowa z bloku przy ul.Stara Cementownia 12 A w Łazach przejmując ileś lat temu
blok z szambem przepływowym w chwili obecnej ma problemy. Zapytał, czy Pan Konarski
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miał prawo to szambo im zamurować, a sam ze swojego szamba odpływu nie zamurował, w
brew prawu zrobił taką rzecz i sam nie płaci Gminie.
Prosi o jak najszybsze załatwienie tej sprawy.
Radny Henryk Mogiełła – powiedział, że 22-23.02.2008 r. odbył się Turniej Ochotniczych
Straży Pożarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Sportowym
„Klaudiusz” w Łazach.
Podziękował wszystkim za udział, jak również za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
- poprosił o otwarcie szlabanów na drodze powiatowej ( Ciągowice, Poręba ).
Radny Tadeusz Czop – poinformował Sołtysów o możliwości bezpłatnego wyjazdu do Kielc
w dniu n15.03.2008 r. na wystawę maszyn rolniczych i zaprosił do skorzystania z tego
wyjazdu.
Radny Kazimierz Wadas – poprosił o aktualną informację w sprawie uregulowania stanu
własności sklepu GS w Rokitnie Szlacheckim i zaproponował spotkanie zainteresowanych
stron w terenie.
Radna Marta Grzesia – zaproponowała, aby wspólnie zastanowić się nad kalendarzem
imprez w br.
Poprosiła, aby informować o imprezach Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Sołtys Sołectwa Wiesiółka – Henryk Zadworny – powiedział, że bankomat zamontowany
w budynku przy ul.Kościuszki w Łazach jest bardzo często nieczynny. Proponuje, aby
wystąpić w tej sprawie do PKO. Uważa również, że należy poczynić starania o zamontowanie
dodatkowych bankomatów innych banków.
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