Protokół Nr XI/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
27 grudnia 2007 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim 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 Miejskiego w Łazach.
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach.
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego
Komendant Policji- Jarosław Żmuda
Mieszkańcy MiG Łazy

Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do punktu nr 1
------------------Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 14 radnych
oraz iż podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2
--------------------

Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz
materiały.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że jest proponowana zmiana do porządku
obrad dzisiejszej sesji , a mianowicie wprowadzenie dodatkowych punktów:
- jako punkt 8 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/07 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
- jako punkt 9 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek

podatku od środków transportowych.
- jako punkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do projektu pn. „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury KrakowskoCzęstochowskiej w Kroczycach , Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach,
Zawierciu” oraz zapewnienia środków finansowych na realizację tego projektu.
- jako punkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań, dotyczących
przejęcia lub przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty przez Gminę Łazy.
- jako punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/116/03 Rady
Miejskiej Łaz z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/03 Rady
Miejskiej Łaz z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady z propozycją dodatkowych punktów.

odczytała

porządek obrad wraz

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
W głosowaniu udział brało 14 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27.12. 2007 roku jak niżej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 listopada 2007 r.
4.Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2008 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Łazy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łazy ustalonej przez Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Siewierzu, na okres od 01.02.2008 r. do 31.01.2009 r.
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12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie
środowiska.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność
pożytku publicznego na rok 2008”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu
pn. „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
w Kroczycach , Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu”
oraz zapewnienia środków finansowych na realizację tego projektu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadań, dotyczących przejęcia lub
przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty przez Gminę Łazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29.10.2007 roku w sprawie: uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu
w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/116/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia
30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia
30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. 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 26 listopada 2007 roku.
Radni uwag nie wnieśli.

Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół Nr X/07 z sesji Rady Miejskiej
z dnia 26.11.2007r. przez aklamację.

w Łazach

Do punktu nr 4.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz
sesjami Rady.

- przedstawił informację dotyczącą prac między

W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał czy Radni wnoszą uwagi do przedstawionej informacji Burmistrza.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja złożona przez Burmistrza Łaz została
przyjęta przez Radę.
Na salę obrad przybył Radny Jan Hoffman
Do punktu nr 5.
--------------------Radna Marta Grzesica – zapytała , czy Burmistrz prowadził rozmowy z Wojewódzkim
Zarządem Dróg w sprawie chodnika w Chruszczobrodzie oraz czy w tej sprawie został
złożony pisemny wniosek.
Radny Tadeusz Czop – zapytał:
- czy Burmistrz podjął działania dot. ściągnięcia zaległości podatkowych od nieruchomości
od firmy Ormus, która związana jest z Panią Barbarą Kmiecik,
- zapytał Burmistrza, czy sam podjął decyzję o rezygnacji z przejęcia za darmo na rzecz
Gminy Łazy ośrodka „Parnas” w Chruszczobrodzie, czy też wpłynęły na to jeszcze inne
osoby, które Burmistrza do tego przymusiły, albo były inne naciski. Czy była to Pani
Kmiecik, czy inne osoby. Dodał, że według wyceny Starosty Zawierciańskiego ośrodek ten
jest wart powyżej 2.700 mln zł,
- zapytał Burmistrza jakim aktem prawnym posługuje się, że nastąpiła zmiana nazwy
Burmistrz Miasta Łazy a było Burmistrz Miasta i Gminy Łazy. Takie samo dotyczy pisma
urzędowego , np. Gmina Ogrodzieniec jest w podobnej sytuacji jednak nie mają zamiaru
zmieniać nazwy. W związku z tym zapytał, „czy Pan się wstydzi słowa Gmina, czy może
Pani Sekretarz się wstydzi tego słowa, bo ktoś się tego słowa Gmina wstydzi”.
Poprosił o odpowiedzi na te pytania na piśmie.
Do punktu nr 6.
--------------------Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy – przedstawił Radnym autopoprawki do projektu
budżetu Gminy Łazy na rok 2008, które dotyczą:
1. planu dochodów budżetowych:
– w dziale 700 rozdział 70004 był: § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
90.000 zł, ma być: § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości – 90.000 zł,
- w dziale 700 rozdziale 70005 był: § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
530.000 zł, ma być: § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 530.000 zł;
2. planu wydatków budżetowych:
- w dziale 852 rozdziale 85212 było: wynagrodzenia i ich pochodne – 25.527 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 2.500.314 zł, ma być: wynagrodzenia i ich pochodne – 63.000 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 2.462.841 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85219 było: wynagrodzenia i ich pochodne – 592.000 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 54.165 zł, ma być: wynagrodzenia i ich pochodne – 586.565 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 59.600 zł,
- podsumowanie działu 852 było: wynagrodzenia i ich pochodne - 617.527 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 3.939.584 zł, ma być: wynagrodzenia i ich pochodne 649.565 zł, pozostałe
wydatki bieżące – 3.907.546 zł,
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- podsumowanie wydatków ogółem było: wynagrodzenia i ich pochodne – 12.725.835 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 10.126.440 zł, ma być: wynagrodzenia i ich pochodne 12.757.873 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.094.402 zł.
3. tekstu uchwały budżetowej zmieniono:
- § 2, pkt 2, pakt 2 lit. a - wynagrodzenia i ich pochodne: było – 12.725.835 zł, ma być:
12.757.873 zł,
- § 10: usunięto pakt 4 – „ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach
dochodów własnych jednostek budżetowych kierownikom tych jednostek;
4. planu dochodów własnych:
– uzupełniono tabelę o dwie kolumny: stan środków na początek roku i stan środków
na koniec roku.
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – w swoim wystąpieniu powiedział:
„Mam niewątpliwą przyjemność przedstawić Państwu pod obrady projekt budżetu Gminy
Łazy na rok 2008. Zgodnie z zapisami aktów prawnych projekt został przedłożony Wysokiej
Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w ustawowym terminie do 15
listopada.
Zadaniem Wysokiej Rady jest podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2008
po

wcześniejszym

przeanalizowaniu

przedłożonych

materiałów

oraz

ewentualnym

wprowadzeniu zmian, w co nie wątpię, że nastąpi na dzisiejszej sesji.
Zadaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wydanie opinii o przedłożonym projekcie
budżetu oraz o prognozie długu publicznego gminy. Opinie te otrzymaliśmy pozytywne,
a opinia o projekcie budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostanie państwu
odczytana po moim wystąpieniu.
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu na rok 2008 zakłada dochody budżetowe
w wysokości 29 mln. 648 tys. 497 zł, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 29 mln. 787
tys. 389 zł. Wynika z tego, że deficyt budżetowy wyniesie niewiele ponad sto tysięcy zł
(dokładnie 138.892 zł). Jest to najniższy deficyt od wielu lat i oznacza to, że Gmina nie
będzie musiała zaciągać kredytu na finansowanie wydatków. Poza wydatkami po stronie
wydatkowej budżetu znajdują się także rozchody w postaci spłat wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 1.621.415 zł i te rozchody oraz deficyt budżetowy
w wysokości 138.892 zł zostaną sfinansowane środkami wolnymi, które pozostaną
po rozliczeniu budżetu za rok 2007.
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W łącznej kwocie 29 mln. 648 tys. zł dochodów, 2 mln. 779 tys. zł stanowią dochody
majątkowe w tym 2mln. 129 tys. zł dotacja na budowę oczyszczalni ścieków i budowę
mieszkań socjalnych oraz 659 tys. zł dochody majątkowe własne gminy.
W planowanych dochodach gminy w roku 2008
- dochody własne wyniosą 14 mln. 936 tys. zł i stanowić będą 50,3 % ogółu dochodów,
- subwencje wyniosą 9 mln. 71 tys. zł i stanowić będą 30,6 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne w tym inwestycje wyniosą 2 mln. 833 tys. zł i stanowić będą
9,6% ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami wyniosą 2 mln. 796 tys. zł i stanowić będą 9,4 % ogółu dochodów,
- oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu obrony cywilnej
oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej wyniosą 13 tys. zł.
Mam nadzieję, że faktycznie wykonane dochody będą znacznie wyższe, ponieważ na dzień
dzisiejszy zaplanowano w budżecie środki z zewnątrz tylko na budowę mieszkań socjalnych
oraz budowę oczyszczalni, natomiast w planach mamy realizację innych projektów
z udziałem środków strukturalnych i udziały nasze do realizacji tych programów zostały
zabezpieczone w przedkładanym projekcie budżetu. Do programów tych należą:
- informatyzacja urzędu związana z elektronicznym podpisem i elektronicznym obiegiem
dokumentów w ramach RPO,
- modernizacja świetlicy w Ciągowicach w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich,
- budowa boisk , placów zabaw w Hutkach-Kankach i Chruszczobrodzie – Piaskach
w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,
- termomodernizacja budynków oświatowych i budowa boisk przy szkołach w ramach RPO.

Wydatki budżetu w przedłożonym projekcie budżetu zostały ustalone na kwotę 29 ml.
787 tys. zł. W kwocie tej 25 mln. 20 tys. zł to wydatki bieżące stanowiące 84 % łącznej kwoty
wydatków natomiast wydatki majątkowe – inwestycyjne to kwota 4 mln. 768 tys. zł,
co stanowi 16 % ogółu wydatków. Ta struktura wydatków na koniec roku 2008 powinna
także znacznie zmienić się na korzyść wydatków inwestycyjnych ponieważ na dzień
dzisiejszy w projekcie budżetu poza budową oczyszczalni ścieków oraz budową mieszkań
socjalnych mamy wpisane tylko środki własne bez dofinansowania z zewnątrz.
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W wydatkach majątkowych znalazły się takie pozycje jak;
1. modernizacja Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu wokół
obiektu w centrum wsi Ciągowice – 75.000 zł – tylko udział własny,
2. przedsięwzięcia odnowy wsi w Chruszczobrodzie –Piaskach i Hutkach-Kankach –
20.000 zł – także tylko udział własny,
3. modernizacja i rozbudowa gminnej sieci drogowej – 200.000 zł – udział własny,
4. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł
5. adaptacja budynku byłej noclegowni na mieszkania socjalne – łącznie 428.571 zł
w tym udział własny 300.000 zł i środki z Funduszu Mieszkaniowego 128.571 zł,
6. wykup działek pod drogę gminną w Niegowonicach – 60.000 zł,
7. informatyzacja Urzędu Miejskiego w tym – elektroniczny obieg dokumentów i podpis
elektroniczny – 75.000 zł – udział własny,
8. modernizacja strażnic OSP – 50.000 zł,
9. dokończenie budowy krytej pływalni w Łazach – 1.180.000 zł w tym 100.000 zł
dotacja z Min. Sportu i 1.080.000 zł środki własne,
10. modernizacja obiektów oświatowych – 210.000 zł – tylko udział własny,
11. budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Łazy – 2.000.000 zł – środki z dotacji
rozwojowej,
12. studium wykonalności dla kanalizacji miasta Łazy – 20.000 zł,
13. modernizacja sieci wodociągowej – 50.000 zł.

Na łączną kwotę 4 mln. 788 tys. zł przeznaczonych na wydatki majątkowe 2 mln. 129 tys.
to środki mające być pozyskane z zewnątrz, a pozostałe 2 mln. 659 tys. zł, to środki własne.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 25 mln. 20 tys. zł. Z kwoty tej najwięcej,
bo 12 mln. 758 tys. zł przypada na wynagrodzenia i ich pochodne w tym:
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 8 mln. 346 tys. zł
- administracja publiczna – 2 mln. 996 tys. zł,
- pomoc społeczna – 649 tys. zł.
Drugą co do wielkości pozycją w wydatkach bieżących są pozostałe wydatki bieżące
do których należą między innymi;
- zakup mediów,
- zakup opału i gazu do celów grzewczych (667 tys. zł),
- zakup materiałów i wyposażenia,
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- zakup usług pozostałych,
- świadczenia społeczne (3 mln. 848 tys zł),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych (482 tys. zł) ,
- kary i odszkodowania,
- usługi remontowe ( 616 tys. zł).
Na dotacje z budżetu zaplanowano kwotę 1 mln. 327 tys zł w tym:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1mln. 135 tys. zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizacje zadań gminy – 185 tys. zł ( sport 125 tys. zł,
przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 tys. zł),
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań
z zakresu oświaty – 7.543 zł.
Na obsługę długu gminy zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 840 tys. zł z czego
740.000 zł, to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 100 tys. zł potencjalne
spłaty udzielonych poręczeń.

Tradycyjnie największy udział w planowanych wydatkach ogółem budżetu na rok 2008
ma oświata, na którą łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono środki
w wysokości 11 mln. 547 tys. zł co stanowi 38,8 % ogółu wydatków.
Poza tym:
- pomoc społeczna to wydatki w wysokości 4 mln. 561 tys. zł – ok. 15 % ogółu wydatków,
- administracja publiczna – 4 mln. 127 tys. zł – ok. 14 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 mln. 300 tys zł – 11 %
- gospodarka mieszkaniowa – 1 mln. 400 tys. zł – ok. 5 %,
- sport i kultura fizyczna – 1 mln. 175 tys. zł – 4 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 mln. 135 tys zł – 4 %
- transport i łączność ( w tym drogi ) – 1 mln. 22 tys. zł – 3 %,
- obsługa długu publicznego – 840 tys zł – 2,8 % ogółu wydatków.

W przedkładanym projekcie budżetu na rok 2008 zostały także określone przychody
i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Przychody w planowanej wysokości
72.100 zł przeznacza się na dopłaty do wymiany kotłów i utylizacji eternitu w łącznej
wysokości 50.000 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
6.000 zł oraz usuwanie dzikich wysypisk , także w wysokości 6.000 zł.
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Plan dochodów własnych jednostek budżetowych został ustalony w wysokości 470.470 zł,
natomiast plan wydatków dochodów własnych w wysokości 481.950 zł. Środki gromadzone
w jednostkach oświatowych na tych rachunkach pochodzą w głównej mierze z odpłatności
za wyżywienie w stołówkach szkolnych i głównie na te cele są przeznaczane.

Przedłożony Wysokiej Radzie załącznik wieloletnich programów inwestycyjnych na chwilę
obecną zawiera tylko 4 zadania. Sądzę jednak, że w trakcie roku budżetowego, w miarę jak
będą ogłaszane nabory wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego, zostanie on
uzupełniony o kolejne zadania takie jak informatyzacja, infrastruktura drogowa,
infrastruktura oświatowa oraz rewitalizacja obszarów po przemysłowych.
Bardzo proszę Wysoka Radę o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu”.

Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – odczytał Uchwałę Nr 4100/VII/176/2007 z dnia
14 grudnia 2007 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie
budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Władysław Nowak – wystąpił w imieniu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w
Łazach i zapoznał Radę ze sprawozdaniem z prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2008.
W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Radna Marta Grzesia – uważa, że ten budżet ogólnie jest bardzo dobry, jednak jest dużo
lepszy dla miasta niż dla wsi. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej wstrzymała się od
głosowania nad budżetem , ponieważ w tym roku nie było tzw. „subwencji”, ale w innej
formie do poszczególnych sołectw część subwencji trafiło. Chruszczobród miał dość dużą
subwencję jednak w tym roku nawet w innej formie środków nie otrzymał. Na Komisjach
były rozmowy z Burmistrzem, że będzie wykonana droga w Chruszczobrodzie ( 9 –go Maja ),
która jest w stanie krytycznym. Powiedziała, że obecnie będzie głosowała za projektem
budżetu ponieważ musi być wykonany remont Ośrodka Zdrowia w Chruszczobrodzie. Będą
się starać o pozyskanie środków na remont boiska przy Zespole Szkół. Piaski również
wchodzą w program „Odnowy wsi”.
Zaapelowała do radnych, aby przyjąć budżet na 2008 rok w przedstawionej formie.
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Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński – powiedział, że bierze pod uwagę sugestię radnej
Marty Grzesicy, jednak się z nimi nie zgadza, jednak szanuje to zdanie. Dodał, że radni muszą
liczyć się z tym, że w trakcie roku będą dokonywane zmiany do budżetu, gdyż np. będą
ogłaszane konkursy, o których na dzień dzisiejszy nie wiemy. Na inwestycje środki finansowe
są zapewnione. Powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnej Grzesicy, że wieś jest
gorzej traktowana niż miasto. Dodał, że jeżeli na remont ośrodka w Chruszczobrodzie nie
uzyskamy dodatkowych środków to i tak remont zostanie przeprowadzony. Gmina pomoże w
tym remoncie. Budżet jest bardzo zrównoważony, od kilku lat nie było tak zrównoważonego
budżetu. Jeżeli pozyskamy środki z zewnątrz co jest moją rolą i pracujących tu służb to jest
szansa na rozwój Gminy Łazy.
Poprosił o przyjęcie budżetu Gminy Łazy na rok 2008 w przedstawionej formie.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że Gmina Łazy pozyskała kwotę
3 mln. zł dodatkowych środków. Są one na rachunku bankowym, nie są wprowadzone do
planu dochodów a są wykonane. W związku z czym plan dochodów będzie większy od
wykonania.

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady poinformował, że rada jest w „komplecie”.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XI/105/07 w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
Do punktu nr 7.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – zapoznała radnych z proponowanymi zmianami do
budżetu Gminy na rok 2007 jak niżej;
1. W Uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2007 :
1). dokonać zmian planu dochodów budżetowych na rok 2007 określonych
w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2). dokonać zmian planu wydatków budżetowych na rok 2007 określonych
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w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Po wprowadzonych zmianach:
1). plan dochodów budżetowych na rok 2007 wyniesie 28.215.072 zł,
2). plan wydatków budżetowych na rok 2007 wyniesie 35.015.047 zł.

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 przeciwny ) podjęła
Uchwałę Nr XI/106/07 w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 r.

Do punktu nr 8.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła Radnym projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień z podatku
od nieruchomości i powiedziała, że zmienia się brzmienie § 1 pkt 2 ppkt e w taki sposób, że:
- tiret drugie otrzymuje brzmienie „budynki letniskowe od 1 m 2 powierzchni - 6,19 zł”,
- tiret trzecie otrzymuje brzmienie „ pozostałe od 1 m 2 powierzchni - 3,00 zł”.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/107/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada
2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz
zwolnień z podatku od nieruchomości.
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Do punktu nr 9.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła Radnym projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada 2007 roku w
sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i
powiedziała, że zmienia się brzmienie § 1 pkt. 5 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie:
„ Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 930,00 zł.”
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/108/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 listopada
2007 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych

Do punktu nr 10.
---------------------Anna Barczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Łazy i powiedziała, że ustala się górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości stałych i płynnych w
wysokości:
1) pojemniki 110l i 120l (0,10 m3, 0,20 m3)
2) pojemniki 240 l (0,24m3)
3) pojemnik 1100 l (0,11m3)
4) za 1m3 nieczystości stałych składowanych w kontenerze
5) za 1m3 nieczystości płynnych

- 15,00 zł
- 24,00 zł
- 60,00 zł
- 70,00 zł
- 16,00 zł

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 12 głosów za, 3 wstrzymujące ) podjęła
Uchwałę Nr XI/109/07 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Łazy
Do punktu nr 11.
---------------------Anna Barczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie Gminy Łazy ustalonych przez Zakład Usług Wodnych i
Kanalizacyjnych w Siewierzu, na okres od 01.02.2008 r. do 31.01.2009r.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za,) podjęła Uchwałę Nr XI/110/07 w
sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na
terenie Gminy Łazy
Do punktu nr 12.
---------------------Lidia Ślęzak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju – omówiła projekt uchwały w
sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie środowiska.

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za,) podjęła Uchwałę Nr XI/111/07
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań służących ochronie środowiska.
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Do punktu nr 13.
---------------------Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 głosów za, 1 wstrzymujący ) podjęła
Uchwałę Nr XI/112/07 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łazy z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
podmiotami
prowadzonymi
działalność pożytku publicznego na rok 2008”.
Do punktu nr 14.
---------------------Agnieszka Perkowska- Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami –
omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu
pn.
„Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
w Kroczycach , Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu” oraz
zapewnienia środków finansowych na realizację tego projektu.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/113/07
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczycach , Łazach,
Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu”oraz zapewnienia środków
finansowych na realizację tego projektu.
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Do punktu nr 15.
---------------------Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – omówiła projekt uchwały w
sprawie wspólnej realizacji zadań, dotyczących przejęcia lub przekazania zadań publicznych
w zakresie oświaty przez Gminę Łazy.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/114/07
wspólnej realizacji zadań, dotyczących przejęcia lub przekazania zadań publicznych
w zakresie oświaty przez Gminę Łazy.
Do punktu nr 16.
---------------------Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29.10.2007 roku w sprawie: uzgodnienia
ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/115/07
zmiany uchwały Nr IX/92/07 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29.10.2007 roku w
sprawie: uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
Do punktu nr 17.
---------------------Anna Tarapata – Pogoda – Kierownik SP ZOZ w Łazach – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/116/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 30 czerwca 2003 roku w
sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Łazach.
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Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XI/116/07
zmiany uchwały Nr XIII/116/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 30 grudnia 2003 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/03 Rady Miejskiej Łaz z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łazach.
Do punktu nr 18.
---------------------Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - radnej Marcie Grzesicy w sprawie chodnika w
Chruszczobrodzie odpowiedział, iż delegacja z Gminy Łazy odbyła spotkania z Panem
Taborem Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach. Dyrektor zobowiązał
się, że zajmie się tą sprawą. Pisemny wniosek nie został złożony, była to umowa
dżentelmeńska. W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostanie ustalony
zakres robót.
Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego Tadeusza
Czopa i poinformował, że odpowiedzi te zostaną również wystosowane na piśmie.
Powiedział, że obecnie chce się do tych interpelacji odnieść, ponieważ ton w jakim radny
Czop te interpelacje składał był bardzo niestosowny. Wyglądało to tak jakbym miał jakiś
interes lub powiązania z ośrodkiem „Parnas”. Uważa, że Pan radny sytuację powinien znać
lepiej, gdyż był tam częstym gościem.
Następnie powiedział, że chce zapoznać z pewnymi materiałami, które dotyczą tego ośrodka.
Pan radny jako Burmistrz był orędownikiem przejęcia tego ośrodka przez Gminę i ubiegał się
o to bardzo mocno.
Wojewoda wyraził na to zgodę, jednak pod pewnymi warunkami. Nie było tak, jak Pan Czop
chciał, czyli przejęcie nieodpłatnie na rzecz Gminy, „a potem róbta co chceta”.
Wojewoda Śląski wydał Zarządzenie w dniu 11.10.2006 r., gdy wówczas już pełniłem
funkcję Burmistrza w sprawie udzielenia zgody Staroście Zawierciańskiemu na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chruszczobrodzie na rzecz Gminy
Łazy. Pan Czop nie może wiedzieć jakie były prowadzone dyskusje, bo za każdym razem
wcześniej wyjeżdżał, nie uczestniczył również w Komisji, na której radny Wudarczyk
zakwestionował jeden z przepisów, które uniemożliwiają realizację zadań, a które Wojewoda
wyznaczył. W związku z czym z radcą prawnym odbyliśmy rozmowę w Wydziale Nadzoru
Prawnego, który to, te zastrzeżenia potwierdził.
Wraz z radnymi włożono dużo pracy , aby kogoś zainteresować do prowadzenia tego ośrodka
ze względu na uwarunkowania prawne dot. rehabilitacji, tego Gmina nie mogła przejąć.
Dodał, że warunki postawione przez Starostę też nie były takie jak chcieliśmy.
Odczytał pismo Starosty dot. przekazania Ośrodka „Parnas” w formie darowizny.
W/w pismo w załączeniu.
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Powiedział, że wartość wynosiła ok.12 mln. zł.
W piśmie Starosta zaznaczył, że operat szacunkowy sporządzony na zlecenie Gminy nie może
stanowić podstawy określenia wartości darowizny. W związku z czym 20 lutego br.
wystosowałem pismo do Starosty dot. rezygnacji.
W/w pismo w załączeniu.
Następnie odczytał pismo z dnia 4.08.2007 r. Komendanta Powiatowej Policji w Zawierciu.
W/w pismo w załączeniu.
Dodał, że chciał aby ośrodek ten zmienił swoje przeznaczenie, ale nie za wszelką cenę.
Zapytał radnego Tadeusza Czopa, dlaczego tak usilnie chciał ten ośrodek przejąć.
Czy Pana Czopa coś łączyło z Panią Kmiecik i firmą „ORMUS”.
Umorzenie zaległości podatkowych dot. roku 2003 kiedy to Pan Czop był burmistrzem i
dlaczego Pan wtedy z tą sprawą nie wystąpił”.
Radny Tadeusz Czop – powiedział, że Burmistrz Maciej Kaczyński bezprawnie podjął
decyzję. Poprosił o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że „decyzja była podjęta prawnie.
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Odpowiadając na kolejną interpelację radnego Tadeusza Czopa powiedział, że nie wstydzi się
tego, iż jest Burmistrzem Gminy.
Przedstawił Zarządzenie nr 1 podpisane przez inż. Czopa z dnia 5.01.2004 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łazach.
Zarządzenie to jest zarządzeniem Burmistrza, jest zarządzeniem Burmistrza Łaz zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym zawierającym Rozporządzenie Rady Ministrów, gdzie
zmienione zostały nazwy. To funkcjonowało od 2004 roku, tylko Pan jako burmistrz nie
wymienił pieczątek.
Dodał, że taką sytuację zastał, gdy objął tą funkcję i w związku z tym nie wie czy Pan Czop
jest dyletantem Urzędu, czy jako doświadczony urzędnik nie wiedział co podpisywał.
Czy może Pani Sekretarz Panu podsunęła to do podpisu.
Powiedział, że Gmina Łazy jest po przeprowadzonej kontroli przez RIO. Dodał, że w dniu
29.11.2007 r. otrzymał pismo Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych celem
uzupełnienia materiału dowodowego na podstawie art.96 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.
Następnie odczytał w/w pismo, które stanowi załącznik do protokółu.
Zwracając się do radnego Tadeusza Czopa powiedział, że w dobrym tonie byłoby, aby
poinformował Burmistrza i Radę w jakiej sprawie toczy się to postępowanie i co takiego się
stało.
Radny Zbigniew Wudarczyk – powiedział, że zarzuty Pana Czopa w kwestii bezpłatnego
przejęcia ośrodka „Parnas” są bezpodstawne. Tak jak powiedział Burmistrz Maciej Kaczyński
Gmina nie miała możliwości przejęcia obiektu w innej formie.
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Do punktu nr 19.
---------------------Radna Marta Grzesica:
- w imieniu Zespołu Szkół Nr 3 w Chruszczobrodzie oraz rodziców dzieci zaprosiła na VII
Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w dniu 9 stycznia 2008 r.
o godz. 16.00 w MOK w Łazach,
- radna odniosła się do artykułu, w którym Pan Hoffman w dosyć nieładnym świetle pokazał
jej osobę, jej działalność. Radna powiedziała, że sama napisała wniosków o dofinansowanie
na prawie 30 tys. zł. Stowarzyszenie w Chruszczobrodzie otrzymało środków finansowych
ponad 25 tys. zł. Były to 3 wnioski. Z dyrekcją szkół napisała wniosków na ponad 70 tys. zł.
Dodała, że kto pisze wnioski to wie ile to jest pracy. Do Pani Kierownik Perkowskiej radna
przychodzi z gotowym wnioskiem. Prosi o pomoc jedynie, aby Pani Perkowska wniosek
poprawiła, by uzyskał on maksymalną ilość punktów, są to tylko kosmetyczne poprawki, a
wnioski piszą same. W dniu 10 października miała operację, do 1 listopada wysadziła ponad
pół tysiąca bratków w Chruszczobrodzie na klombie, które wcześniej wyhodowała we
własnym ogródku. Dodała, że do radnego Hoffmana po raz ostatni odniesie się.
Powiedziała : „Byliście Państwo cały rok tutaj świadkiem zaczepek. Zawsze sobie mówiłam
– Panie Boże miej mnie w opiece, a jemu daj lepszy rozum. Drodzy Państwo, skąd się wziął
ten taki ton radnego Hoffmana. W ubiegłym roku, kiedy odbieraliśmy po remoncie Dom
Kultury w Chruszczobrodzie, część z Państwa była na tym odbiorze i widziała to i słyszała.
Teraz powtórzę to dla tych z Państwa, którzy nie byli tam.
„I będę uważała, że temat Pana Hoffmana jest zamknięty. Drodzy Państwo przyjechał na tą
uroczystość w stanie nietrzeźwym ”.
Następnie Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - przerwał
wypowiedź radnej Marcie Grzesicy i zapytał, na jakiej podstawie twierdzi, iż radny Hoffman
był nietrzeźwy.
Radna Marta Grzesia - kontynuując swoją wypowiedź powiedziała „ Na takiej samej
podstawie na jakiej był na uroczystości oddania „Wioski Internetowej”, bo Proszę Państwa
był w podobnym stanie. Na jakiej podstawie – występowały dzieci – zachowywał się
skandalicznie, głośne okrzyki. To jest mało. Zabrał głos Pan Wicemarszałek Grela, też mu
w bezczelny sposób przeszkadzał. Ludzie szeptali z Chruszczobrodu – kto to jest? co on tu
robi? kim on jest? Odebrałam Panu Marszałkowi mikrofon i powiedziałam tylko takie słowaProszę Państwa, to jest radny z Niegowonic. On nie jest w stanie trzeźwym, co często mu się
zdarza. A byliście Państwo świadkiem nawet na sesjach.
Tak powiedziałam, bo proszę Państwa mówiłam uczciwą prawdę. Proszę Państwa, dopóki my
będziemy tolerować takie zachowanie, a uroczystości takich jak była w Grabowej będzie
więcej w Gminie, dotąd Pan radny będzie przychodził w takim stanie, wskazującym na
spożycie alkoholu”.
W tym momencie Przewodniczący Rady próbował przerwać wypowiedź radnej Grzesicy,
jednak radna dalej kontynuowała wypowiedź, powiedziała: „ Panie Przewodniczący sam Pan
mówił – Hoffman jest dzisiaj pijany, tak Pan mówił. I proszę Państwa dopóki nie załatwimy
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tej sprawy we własnym gronie, będziemy się wstydzić. Tu były takie osoby teraz zacne, że
naprawdę już takie zachowanie nie miało miejsca w Grabowej. Chruszczobród to jest „mały
pikuś” w porównaniu do tej uroczystości jaka była teraz. Tak, że proszę Państwa, drogi Radny
ja mam więcej osiągnięć niż żeście próbowali w tym artykule napisać. Jeżeli chcecie o mnie
pisać, bardzo proszę. Udzielę wywiadu, dokładnie.
Dopowiem jeszcze jedno. Była taka okoliczność, że Pan Hoffman jeszcze na jednej
uroczystości był bardzo pijany. Bardzo był pijany. Nikt z Niegowonic, prosiłam każdego zabierzcie go do domu. Odjeżdżali samochodami. Nikt go nie chciał wziąć. Zabrałam Cię na
bok z tej uroczystości, odebrałam od Ciebie komórkę, zadzwoniłam do żony, która mi na
drugi dzień bardzo dziękowała. Przyjechał ktoś z rodziny i Cię zebrał, bo nie byłeś w stanie
nawet komórką się posługiwać. Ja Cię tutaj dzisiaj nie chcę obrażać, stwierdzamy fakty, o
których wszyscy wiemy. I proszę Państwa, jeżeli będziemy to tolerować i nie powiemy –
dość, basta, to takie sytuacje będą się powtarzać”.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek – zwracając się do radnej Grzesicy powiedział:
„Pani radna. Padły tutaj bardzo ciężkie zarzuty. Ja myślę, że jest Pani osobą świadomą
konsekwencji dzisiaj wypowiedzianych słów. Ja od radnego Hoffmana nie wyczułem
alkoholu, ani na komisji ani na sesji. Wyczuła Pani od niego alkohol, miała Pani alkomat?
Radny Hoffman ma taki styl bycia i takie zachowanie.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że chce się odnieść tylko do sytuacji w
Chruszczobrodzie. Pani Marcie Grzesicy w Chruszczobrodzie chodziło tylko o to, że na tej
uroczystości nie było Pana Burmistrza Czopa. Greli się zapytałem tylko gdzie jest 8 mln. zł,
które obiecał przez 4 lata na drogę DW 790.Teraz zapytałem się nowego Wicemarszałka
żeby coś w tej sprawie zrobił.
Radnej Marcie Grzesicy chodziło tylko o to, że przez 4 lata miała poparcie Czopa, a na tej
uroczystości nie było Pana Burmistrza Czopa a był Burmistrz Kaczyński.
Ponownie zabrała głos radna Marta Grzesia, która powiedziała, że na tej uroczystości ktoś
się odezwał „proszę nie mówić , że jest to radny z Niegowonic, bo on z Niegowonic nie
pochodzi”.
Przewodniczący Rady – zapytał radną kto to powiedział.
Radna odpowiedziała, że powiedział to mieszkaniec z Niegowonic, jednak radna nie wskazała
kto to był.
Ponadto zwracając się do radnego Hoffmana powiedziała „Janek musisz się zmienić pod tym
względem , na tej uroczystości w Chruszczobrodzie ludzie chcieli, żeby policja przyjechała z
alkomatem i dopiero wtedy się uspokoił”.
Sołtys Sołectwa Wiesiółki – Edward Zadworny – zgłosił, że jest rozlewisko wody w
Wysokiej przy szkole, jest ślisko i niebezpiecznie, jak również taka sama sytuacja jest pod
wiaduktem kolejowym w Wiesiółce.
Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – Henryk Załoga – poprosił o wyznaczenie miejsc i tras dla
użytkowników pojazdów typu quad przy wyznaczaniu tras rowerowych.
Sołtysi poszczególnych Sołectw z okazji nadchodzącego 2008 roku złożyli życzenia.
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Do punktu nr 20.
---------------------Przewodniczący złożył życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.30 ogłosił zamknięcie XI sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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