Protokół Nr XVII/08
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
29 sierpnia 2008 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
Adwokat – Sławomir Kania
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
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 15 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.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2008 r. i 1 sierpnia 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: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łazach 25 października
2006 roku Nr XLII/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o uznanie lasów za
ochronne.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Zapytania i wolne wnioski.
13.Zamknięcie sesji.
Zapytał, czy ktoś z radnych wnosi uwagi do przedłożonego porządku obrad sesji.
Władysław Nowak – Radny – zgłosił wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu nr 8-podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Łazach 25 października 2006 roku Nr XLII/341/06 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy ze względu na wysokość opłaty planistycznej.
W uzasadnieniu powiedział, że większości Komisji opinia w sprawie tego projektu była
pozytywna, ale były wątpliwości.
Komisja Budżetowa przy 3 radnych głosujących zaopiniowała pozytywnie ( 2 głosy
wstrzymujące i 1 głos za ).
Radni mają wątpliwości co do prawnych aspektów tej uchwały dotyczących możliwości
zaskarżenia przez organ nadzorczy, tj. Wojewodę treści uchwały związanych z paragrafem 2
a więc kiedy uchwała wchodzi w życie i od kiedy zacznie obowiązywać. Jak również radni
chcą mieć większą wiedzę na ten temat ewentualnych dochodów budżetowych gminy.
W krótkiej konsultacji przed sesją w gronie kilku radnych został upoważniony do zgłoszenia
tego wniosku.
Przewodniczący Rady powiedział, że Przewodniczący Komisji Budżetowej zgłosił formalny
wniosek, aby z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofać pkt 8 - podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łazach 25 października 2006 roku Nr XLII/341/06 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy ze
względu na wysokość opłaty planistycznej.
W związku z powyższym zarządził głosowanie.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Za tym , aby z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofać pkt 8 - podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łazach 25 października 2006 roku Nr XLII/341/06 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy
głosowało 14 radnych, jeden głos był przeciwny.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 14 za, 1 przeciwny ) wycofała pkt 8 z
porządku obrad dzisiejszej sesji - podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Łazach 25 października 2006 roku Nr XLII/341/06 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy.
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Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzonej poprawce przez Radę jak
niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2008 r. i 1 sierpnia 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: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o uznanie lasów za
ochronne.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie sesji.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad w przedstawionej
formie radnym.
W głosowaniu udział brało 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 sierpnia 2008 roku jak niżej:
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 czerwca 2008 roku
i 1 sierpnia 2008 r.
Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokoły z dnia Nr XVI/08 i XVII/08 z sesji Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 25 czerwca 2008 r. i 1 sierpnia 2008r. przez aklamację.
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Do punktu nr 4.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przedstawił informację dotyczącą
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady, która stanowi załącznik do
protokołu.
Uwag i zapytań do przedłożonej informacji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach stwierdził, że informacja dot. działalności
Burmistrz Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady została przyjęta przez Radę
przez aklamację.
Do punktu nr 5.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady – powiedział, że na dzisiejszą sesję przybył Pan
Marian Gajda – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, który udzieli odpowiedzi
na zapytania radnych.
Radny Kazimierz Wadas:
- zgłosił potrzebę, usunięcia zapaliny w asfalcie przy kapliczce w Hutkach Kankach,
- zgłosił potrzebę naprawy mostka w Hutkach Kankach.
Radny Ryszard Żmuda:
- zgłosił konieczność oznaczenia środka jezdni na drodze powiatowej na odcinku
Niegowonice – Grabowa. Odczytał odpowiedź jaką otrzymał w tej sprawie od Powiatowego
Zarządu Dróg w Zawierciu i dodał, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w tym
piśmie, iż oznakowanie tej jezdni nie jest możliwe. Zwrócił się do Dyrektora Gajdy
o ponowne przeanalizowanie tej sprawy. Uważa, że takie oznakowanie powinno być na
odcinku od Łaz do Grabowej,
- zgłosił potrzebę wyrównania pobocza na zakręcie przy kapliczce w Grabowej ze względu na
bezpieczeństwo,
- zgłosił potrzebę zniwelowania poboczy dróg, i wyczyszczenia rowów co wpłynie na
należyte odśnieżanie.
Radna Marta Grzesia:
- zapytała kiedy w Chruszczobrodzie zostaną połatane dziury w jesdni,
- zgłosiła, że przy chodniku zalega duża warstwa ziemi, która zarasta trawą i należy to
usunąć,
- zapytała, kiedy nastąpi realizacji budowy chodnika w Chruszczobrodzie Piaskach.
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Radny Jan Hoffman:
- zapytał, kiedy zostanie dokończony montaż barierki w Niegowonicach,
- zgłosił potrzebę remontów dróg DW 790 i 796,
- zgłosił potrzebę naprawy przekopu przez jezdnię na ul. Kościuszki w Niegowonicach
ze względu na bezpieczeństwo,
- zapytał, kto jest odpowiedzialny za sprzątanie jezdni na drogach powiatowych,
- poprosił o informację jakie remonty i inwestycje na terenie Gminy Łazy planuje wykonać
w perspektywie najbliższych lat Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu.
Radny Władysław Nowak – poprosił dyrektora o przedłożenie informacji nt. ilości środków
przeznaczonych dla Gminy Łazy na remonty i inwestycje, procentowo do innych Gmin
z uwzględnieniem proporcji ilości dróg przez ostatnie dwa lata.
Radny Henryk Mogieła:
- zapytał, czy dokonano ustaleń co do odśnieżania drogi biegnącej od drogi wojewódzkiej
koło kościoła do ul. Św.Jana w Ciągowicach,
- zgłosił, że przy nowowybudowany,m chodniku w Ciągowicach posesje zalewane są przez
wodę. Należy wykonać odwodnienie tych posesji.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że przepust na ul.Mickiewicza w Chruszczobrodzie
przy posesji Pana Kazimierza Chały w dalszym ciągu jest nie drożny, posesje są zalewane.
Zwracając się do Dyrektora powiedziała, że nic w dalszym ciągu z tym nie zrobił. Ponadto
przepust przy posesji Pani Marii Gałeckiej w Chruszczobrodzie też jest nie drożny i
proponuje, aby za przepustem poprowadzić rów odprowadzający wodę do rzeki. Następnie
poinformowała , że w Chruszczobrodzie Piaskach jest urządzony plac zabaw i wiele dzieci
korzysta z tego miejsca. W związku z tym poprosiła o postawienie znaku w okolicy placu
zabaw „Uwaga na dzieci”.
Dyrektor Marian Gajda – powiedział, że jest zaskoczony w niektórych zgłaszanych
problemach przez radnych. Łatanie dziur po zimie na terenie Gminy Łazy uważa, że jest
zakończone. Radnym przekaże informację, gdzie zostały prace wykonane i prosi o
informację, że jeżeli jest jeszcze gdzieś potrzeba łatania to prosi o wskazanie miejsc.
Oczekuje na frez, gdyż ten którym dysponował został wyrobiony, a w dużej mierze dla
Gminy Łazy. W tym roku ogłoszony jest przetarg na wykonanie nakładki na drodze przy ul.
Rolniczej w Zawierciu i przy tej okazji będzie chciał, aby w Gminie Łazy w pierwszej
kolejności wykonać naprawy.
W sprawie oznakowań powiedział, że oznakowanie poziome, jeżeli jest droga powiatowa nie
ma szerokości 5,5 m to nie można na takiej drodze robić oznakowania. Poprosił o
poinformowanie, jeżeli by się zdarzyło, że przy którejś szkole nie są odnowione pasy
( przejście dla dzieci, dla pieszych ), prosi o takie informacje. Prace te wykonywane są w
ramach gwarancji i bardzo prosi o szybkie podpowiedzi.
Jeżeli chodzi o problem w Hutkach Kankach to po wizji w terenie udzieli odpowiedzi w
sprawie zapadliny w jezdni.Również w sprawie Kapliczki ( pobocze ) w Grabowej to również
odbędzie się wizja w terenie i Państwo otrzymają odpowiedź. Dodał, że nie chce się
wypowiadać jeżeli nie widzi co należy zrobić.
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W sprawie barier przy chodniku w Niegowonicach powiedział, że zakończono prace, jednak
sprawdzi i udzieli odpowiedzi. Dodał, że przeprowadzi wizję w terenie. W sprawie przepustu
powiedział, że nie jest to własność Zarządu Dróg , bo ciek nie jest również ich. W tym
temacie rozmawiał z Burmistrzem i pewne zabezpieczenia zostały wykonane. W ustaleniach z
Burmistrzem uzyskał informację, że w przyszłorocznym budżecie Gminy
zostaną
zabezpieczone środki finansowe na wykonanie tego przepustu. Podkreślił, że środków jest
określona ilość i będzie się starał, aby w najbliższych latach sprawa dziur została załatwiona.
Ponownie podkreślił, że są jakieś niedoróbki odnośnie dziur to zapewnia, że w przyszłym
tygodniu zostaną usunięte.
Jeżeli chodzi o przepusty w Chruszczobrodzie, również będzie wizja w terenie i otrzymają
radni informację w tej sprawie. Jeżeli chodzi o pobocza, w tym roku nie zostaną wszystkie
wykonane, bo Zarządu Dróg nie stać. W sprawie przepustów w Chruszczobrodzie na
ul.Mickiewicza powiedział, że Komisja po wizji w terenie sporządzi notatkę i radni
otrzymają informację w tej sprawie.
W sprawie drogi 796 w Chruszczobrodzie powiedział, że w tym roku wykonywana jest
dokumentacja a w przyszłym roku realizacja planuje dołączyć jeszcze do zadania most.
Dodał, że na terenie Gminy Łazy nie ma śmieci przy drogach, po objeździe z radnym
stwierdzili, że śmieci były na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. Na drogi wojewódzkie do
chwili obecnej otrzymuje środki finansowe i będzie o to dbał jako radny wojewódzki. Na
drogach wojewódzkich nie robi się „prowizorek” tak jak w powiecie. Zarząd Dróg
Powiatowych złożył wnioski do konkursu między innymi na Gminę Łazy odcinek od
Ciągowic do Rokitna Szlacheckiego. Wniosek oczekuje na decyzję. Na drogi w latach 20082013 przeznaczonych jest 300 mln.zł. Dofinansowania są w wysokości ponad 50% i dlatego
jest duża ilość ubiegających się o środki unijne. Nawet jeżeli powiat uzyskał by środki na
wszystkie te 4 zadania , to musi podjąć decyzję na co przeznaczyć, bo przykładawo zadanie
planowane w Łazach jest to kwota 12 mln.zł., więc powiat musiałby dołożyć 8 mln.zł na
planowaną drogę Ciągowice - Rokitno Szlacheckie.
W sprawie budowy kanalizacji, powiedział, że jeżeli zostanie rozstrzygnięty konkurs
i pozyskamy środki na ten cel to wówczas będziemy wiedzieli na której ulicy rozpocząć
prace. W ubiegłych latach robiliśmy w ten sposób, że do póki nie została wykonana
kanalizacja, nakładek nie było robionych.
W sprawie informacji nt. środków finansowych przeznaczonych na poszczególnych Gminach
może uzyskać jeszcze dzisiaj i przekazać radnym.
Dodał, że droga nie jest do odwodnienia placów, kanalizacja deszczowa służy do
odwodnienia drogi. Jest bardzo dużo przypadków, gdzie są niedrożne studzienki i nie ma
gdzie dalej odprowadzić wody.
Przycinanie krzaków i drzew przy drogach jest wykonywane każdego roku.
W chwili obecnej wycinki są prowadzone na drodze 796. W przyszłym roku również będą te
prace wykonywane.
Szczególnie podkreślił bardzo dobrą współpracę z mieszkańcami Turzy i Ciągowic, którzy
chętnie pomogli przy wykaszaniu poboczy, za co serdecznie podziękował.
Zwrócił się z prośbą do Sołtysów, aby wszelkie ustalenia z Kierownikiem Zarządu Dróg
Powiatowych były ustalane w formie pisemnej, prosi aby egzekwować sporządzenie notatki.
Ponadto poinformował, że w momencie kiedy został dyrektorem naczelnym do chwili
obecnej nie zatrudnił ani jednego pracownika, wręcz przeciwnie ubyło mu dwóch
pracowników technicznych.
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Interpelacje radnych.
Radny Henryk Mogieła :
- zgłosił potrzebę wykonania odwodnienia posesji położonych przy ul.Górnej w Ciągowicach
( poprosił o odpowiedzi na piśmie ),
- zgłosił potrzebę zamontowania oświetlenia ulicznego na ul.Nadziei w Ciągowicach,
- zgłosił, iż na ul. Wolności występują częste wybicia wody. Zgłosił potrzebę wymiany rury,
- zgłosił potrzebę usunięcia rozlewiska wody przy posesji Pani Czerwieńskiej w Kuźnicy
Masońskiej.
Radny Ryszard Żmuda:
- zaproponował, aby sprzedając działki pozostawić pas ochronny przy jezdni,
- zgłosił potrzebę ustawienia drogowskazu „Skałbania, Chechło” w Grabowej przy
przystanku autobusowym,
- zaproponował ustawienia znaku na ostrym zakręcie w Grabowej na ul.Skalnej
na skrzyżowaniu do remizy,
- ustawienie „pierwszeństwa jazdy” na skrzyżowaniu ul.Skalnej w Grabowej.
Radna Marta Grzesia:
- zapytała jakie zostały podjęte kroki w sprawie wymiany wodociągu azbestowego
w Chruszczobrodzie. Prosi o odpowiedź na piśmie.
- zapytała czy jest możliwe podłączenie lamp: przy placu zabaw w Chruszczobrodzie
Piaskach, przy posesji Pana Natanka w Chruszczobrodzie Piaskach oraz na ul.Leśnej za
planem zabaw na tzw. „Pustkowiu”,
- ponowiła prośbę o ustawienie znaku ograniczającego tonaż samochodów do 5 ton przy
cmentarzu na drodze marszałkowskiej.
Radna Maria Stempel - zgłosiła potrzebę zabezpieczenia lub rozebrania komina budynku
noclegowni w Łazach ze względu na bezpieczeństwo.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy –przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2008. Powiedziała, że przedłożony projekt uchwały w sprawie
zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008 zawiera propozycję:
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 574.118,74 zł w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 320.000 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 39.500 zł,
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- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 19.000 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość –
promocja asertywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Łazy” – 106.956,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższego projektu – 5.662,39 zł,
- dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych – 83.000 zł.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 491.118,74 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z opłacaniem składki na izby rolnicze w związku ze znacznym wzrostem
wpływów z tego podatku – 4.500 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zabezpieczenia kursów komunikacji PKS i KZKGOP 20.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg gminnych w tym ulice Polna i Leśna
w Wysokiej, parking przy ZS nr 1 w Łazach,
- wydatki majątkowe związane z wykupem nieruchomości pod inwestycje gminne 60.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne związane z realizacją programów
przeciwdziałania alkoholizmowi – 19.000 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na
przyszłość – promocja asertywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Łazy” –
112.618,74 zł,
- wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
w wysokości 84.790,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem działek do sprzedaży (przełożenie rowu
melioracyjnego) – 15.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z modernizacją targowiska miejskiego w Łazach – 60.000 zł.
3. Przeniesienia z planu wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych kwoty 238.250 zł
do planu wydatków dotacji udzielonych z budżetu gminy z przeznaczeniem na dotacje dla
niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego przedszkola w Rokitnie Szlacheckim.
Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię Komisji.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej - powiedział, że Komisja przy
3 radnych głosujących jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie.
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 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XVII/156/08
w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
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Do punktu nr 7.
Waldemar Klimczyk – Kierownik OPS w Łazach – poinformował,że Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łazach zgłosił swój udział do realizacji projektu systemowego pt. „Nowe
umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej
i zawodowej w Gminie Łazy” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanego na lata 2007 – 2013. Projekt jest o charakterze
pozakonkursowym. Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Potrzeba realizacji projektu wynika z diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb zawartych
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy.
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez
zatrudnienia, korzystających z pomocy tutejszego ośrodka, zamieszkałych na terenie Gminy
Łazy. W roku 2008 działaniami w ramach projektu zostanie objętych 11 osób. Celem jest
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, podniesienie aktywności zawodowej,
co w efekcie doprowadzi do poprawy sytuacji życiowej i materialnej beneficjentów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach zamierza zrealizować zaplanowane
w projekcie działania, wykorzystując przyznane środki finansowe:
1. Kwota dofinansowania:
2. Całkowita wartość projektu:
w tym:
a) Europejski Fundusz Społeczny:
b) Budżet państwa:
c) wkład własny:

112 618,74zł.
125 831,00zł.
106 956,35zł.
5 662,39zł.
13 212,26zł.

Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Przewodniczącą
Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej o wyrażenie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – Władysław Nowak powiedział, że Komisja
Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Opinia
była pozytywna jednogłośnie przy 3 radnych głosujących.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki społecznej – Marta
Grzesia powiedział, że Komisja
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie. Opinia była pozytywna jednogłośnie przy 4 radnych głosujących.
Chętnych do dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek do przedstawionego projektu uchwały.

zapytał radnych, czy wnoszą uwagi

Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek - poddał uchwałę pod głosowanie.
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W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za) podjęła Uchwałę Nr XVII/157/08
w sprawie:wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 8.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że wnioskiem Nr ZG – 7024 -1801/08
Nadleśnictwo Siewierz z siedzibą w Łysej Górze 6 działające z upoważnienia Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych zwróciło się o zaopiniowanie wniosku w przedmiocie
uznania lasów wskazanych we wniosku za ochronne.
Jednak radni na posiedzeniach Komisji Rady postanowili zaopiniować przedmiotowy
wniosek negatywnie.
Z uwagi na bardzo rozległy zakres opracowania projektowanego korytarza obejścia
drogowego miast: Zawiercia i Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78, Gmina Łazy czynnie
uczestniczy w wykonaniu tego projektu, planowanego przez tereny lasów których wniosek
dotyczy.
Rada Miejska w Łazach zobowiązana jest zapewnić, w ramach zrównoważonego rozwoju,
należytą komunikację na terenie gminy, a w szczególności należyte połączenia z sąsiednimi
gminami.
Uznanie przedmiotowych lasów za ochronne należy uznać za niecelowe w związku
z projektowanymi inwestycjami służącymi rozwojowi Gminy.
Kazimierz Szydło – przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz – powiedział, że Nadleśnictwo
Siewierz wystąpiło do Rady Gminy o uznanie fragmentów lasów Nadleśnictwa za ochronne.
Jest to korekta istniejącego stanu. Dziesięć lat temu roku Nadleśnictwo przygotowało wniosek
o uznanie całości tych lasów za ochronne i po zaopiniowaniu przez wszystkie Rady Gmin
wniosek został skierowany do Ministra, który decyzję o uznaniu tych lasów za ochronne
podjął. Jednak na etapie pisania samej decyzji nastąpiły jakieś pomyłki urzędnicze, ponieważ
niektóre wydzielenia leśne zostały pominięte. Tak jest w większości z terenami leśnymi
położonymi na terenie Gminy Łazy, który przedstawiamy. Tereny, o których mowa były
zalesionymi nieużytkami za aprobatą władz samorządowych Gminy Łazy. Obecnie
Nadleśnictwo Siewierz przystąpiło do rewizji planu urządzania lasów. Takie rewizje są
opracowywane co dziesięć lat. Wiosną tego roku odbyła się pierwsza Komisja Techniczno –
Gospodarcza, gdzie przedstawiciel Łaz w niej uczestniczył. Wnioskowane tereny to 300 ha na
14 000 ha ogólnej powierzchni lasów, co jest skutkiem pomyłki urzędniczej. Uznanie lasów
za ochronne to wskazówki dla gospodarza lasów tj. oszczędzany drzewostan, dopasowanie
rodzaju drzewostanu do siedliska. Uznanie to rodzi następstwa dla zarządzającego lasem,
a nie rodzi innych następstw. Są pewne utrudnienia dla inwestycji przemysłowych, a nie dla
inwestycji drogowych. Inwestor przy przeklasyfikowaniu lasu na inny rodzaj użytkowania
ponosi opłaty. W przypadku lasów ochronnych opłaty te są dwukrotnie większe.
Przekształcenie lasu na inny cel stanowi niewielki procent całości inwestycji. Tereny lasów
uznanych za ochronne nie będą decydujące jeżeli chodzi o przystąpienie do realizacji
inwestycji. Na terenie Nadleśnictwa Siewierz jest prowadzonych wiele różnych inwestycji,
pomimo iż decydująca większość lasów jest uznana za ochronne. Dodał, że jeżeli chodzi
o budowę obwodnicy Siewierz-Poręba-Zawiercia, to jest kilka wariantów przebiegu tej
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obwodnicy, ale każdy z nich i tak przebiega przez tereny lasów już wcześniej uznanych za
ochronne. Wyrażenie przez Radę Miejską w Łazach zgody za uznanie wskazanych we
wniosku fragmentów lasu za ochronne w żaden sposób nie będzie miało wpływy na realizację
tej inwestycji. Uznanie tych fragmentów lasu za ochronne dla Nadleśnictwa będzie
uproszczeniem dokonania budowy rewizji planu lasów, gdyż cały teren lasów będzie uznany
za ochronny i nie będzie odstępstw od gospodarowania tymi terenami na zasadach lasów
ochronnych. Następnie zaapelował do Rady o pozytywne zaopiniowanie wniosku
Nadleśnictwa Siewierz o uznanie wskazanych fragmentów lasu za ochronne.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – poprosił Przewodniczącą Komisji Rozwoju
i Promocji o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie.
Maria Stempel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji – poinformowała, że
członkowie komisji jednogłośnie przy 4 głosach za zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały
dotyczący nie wyrażenia zgody na uznanie lasów za ochronne.
Henryk Mogieła Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska – powiedział, że niezrozumiały jest dla niego cel
podejmowania tej uchwały, skoro to nie zablokuje budowy obwodnicy. Poprosił
o wyjaśnienie tej kwestii.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że ustawa mówi że Rada Gminy musi
zaopiniować przedłożony wniosek. Może wydać opinię pozytywną lub negatywną.
Przygotowując projekt opinii negatywnej wychodziliśmy z założenia, że jeżeli projekt
uchwały Rada odrzuci będzie jednoznaczne z uznaniem pozytywnej opinii co do
przedłożonego wniosku. Ponadto ze względów merytorycznych wyszliśmy z założenia, że
uznanie tych terenów jako lasy ochronne może nie tyle uniemożliwić, co utrudnić ewentualną
lokalizację inwestycji. Nie wyrażenie zgody na uznanie fragmentów lasu za ochronny
powoduje, że nie występuje zwartość kompleksu leśnego, co dla Ministerstwa Ochrony
Środowiska może być argumentem za wyznaczeniem lokalizacji w tym rejonie. Las nie
będzie stanowił zwartego kompleksu, będzie poszatkowany i nasza siła przebicia jeżeli
chodzi o decyzję lokalizacyjną drogi jest automatycznie większa. Stanowisko naszej Gminy
powinno iść w tym kierunku, aby nie utrudniać ewentualnej lokalizacji budowy drogi. Dodał,
że Zawiercie również negatywnie opiniuje uznanie lasów za ochronne.
Kazimierz Szydło – przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz - powiedział, że w ochroną
gruntów rolnych i leśnych przed nachalnością inwestycji, czy też nieprzemyślanymi
inwestycjami działa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a nie ustawa o lasach.
Ustawa o lasach w przypadku uznania lasów za ochronne zmienia jedynie sposób
gospodarki w tych lasach, czyli nastawia tak gospodarowanie tymi lasami
i drzewostanami, aby były bardziej chronione przed nadmiernym użytkowaniem. Większe
opłaty wynikają z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodał, że Zawiercie
zamierza również negatywnie zaopiniować ten wniosek, jednak inne gminy jak: Sosnowiec,
Myszków, Poręba przychyliły się do wnioski i wydały opinię pozytywna uznając fragmenty
lasu za ochronne.
Radna Marta Grzesia – uważa, że po wybudowaniu drogi należy powrócić do tego tematu
i przychylić się do wniosku Nadleśnictwa Siewierz uznając wskazane fragmenty lasu za
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ochronne. Uważa, że obecnie należy być ostrożnym aby nie zamykać sobie drogi lokalizacji
inwestycji. Stwierdziła, że będzie głosowała za podjęciem przedłożonego projektu uchwały.
Maciej Kubiczek –Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał przedstawiciela
Nadleśnictwa Siewierz dlaczego wniosek w tej sprawie nie wpłynął wcześniej do Rady
Miejskiej w Łazach tylko obecnie, gdy trwają konsultacje społeczne nt. lokalizacji budowy
obwodnicy Siewierz-Poręba-Zawiercie.
Chętnych do dalszej dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - poinformował, że opinia Komisji Rozwoju
i Promocji w sprawie przedłożonego projektu uchwały była pozytywna.
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 XVII/158/08
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o uznanie lasów za ochronne.
Do punktu nr 9.
Sławomir Kania - Adwokat - powiedział, że w czerwcu br. Rada Miejska w Łazach podjęła
uchwałę dotyczącą gospodarowania nieruchomościami. Po przeanalizowaniu tej uchwały
przez Nadzór Prawny Wojewoda zakwestionował w niej trzy przepisy. Z praktycznego
punktu widzenia rozstrzygnięcie nadzorcze niewiele zmienia, może swobodnie następować
obrót nieruchomościami, ponieważ na podstawie uchwały z pominięciem unieważnionych
przepisów możemy funkcjonować jednak dla samej racji powinniśmy to rozstrzygniecie
zaskarżyć. Argumentem formalnym jest to, że rozstrzygnięcie zostało wydane po terminie.
Wojewoda pominął fakt, iż pełnomocnikiem w tej sprawie był Adwokat Kania, a w ostatnim
dniu terminu doręczenia przekazał rozstrzygnięcie Gminie, a nie pełnomocnikowi osobiście.
Ponadto Wojewoda uznał, że np. Rada nie może zmusić Burmistrza, by w określonych
umowach wpisywał waloryzację czynszu, czy wypowiedzenia tej umowy. Dodatkowo
rozstrzygnięcie Wojewody wprowadza nieścisłość jeżeli chodzi o wynajmowanie
i wydzierżawianie nieruchomości. Bazując na ustawie wygląda to w ten sposób, że
wydzierżawiając i wynajmując na okres 3 lat lub na czas nieokreślony powinien uzyskać
zgodę Rady. W uchwale ustanowiliśmy, że zgodę taką Burmistrz musi uzyskać w przypadku
najmu lub dzierżawy powyżej 10 lat. Ponadto Rada wprowadziła oblig co do
przeprowadzania przetargów na wszystkie dzierżawy i najmy bez względu na okres na jaki są
zawierane. Wojewoda się z tym nie zgadza.
W związku z tym zwrócił się do Rady o podjecie przedłożonej uchwały.
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Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie
nt. projektu uchwały.
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 XVII/159/08
w sprawie
Do punktu nr 10.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – w odpowiedzi na interpelacje radnego H.Mogieły
powiedział, że sprawa odwodnienia ul. Zwycięstwa udzieli odpowiedzi na piśmie, jednak
trzeba powołać zespół fachowców w celu oceny sytuacji. Będzie to duży koszt, do czego
trzeba się przygotować. Ponadto dodał, że do kolektora podłączone są szamba i w związku z
tym sprawą tą się zajmiemy. Podczas wizji w terenie były ustalenia, że w pierwszej kolejności
będziemy dowieszać lampy tam, gdzie są słupy, gdyż koszty są mniejsze. W następnym roku
zajmiemy się tymi miejscami, gdzie trzeba np. ustawić słup, czy też poprowadzić linię
energetyczną. Poinformował, również, że prowadzimy rozmowy z energetyką nt. lampy pod
tunelem w Wiesiółce, gdyż energetyka przedstawiła nam bardzo duży koszt wykonania tego
zadania.
Poinformował także, że awaria wodociągu zostanie zgłoszona do wodociągów . Dodał, że
odbył spotkanie z Panem Ciszewskim – Prezesem RPWiK w Zawierciu w sprawie
restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
W sprawie rowu odwadniającego powiedział, że sprawa była poruszana wiosną tego roku.
Koszt wykonania tego zadania jest bardzo duży. Obecnie szukamy innych rozwiązań.
Obecnie jesteśmy w trakcie przetargów na roboty na wielu drogach i szukamy pieniędzy.
Radnemu Żmudzie odpowiedział, że wystąpimy do Agencji Gruntów Rolnych, aby przy
sprzedaży terenów pozostawiali pas drogowy.
Powiedział, że sprawa znaków drogowych w Grabowej zostanie załatwiona.
W sprawie wymiany wodociągu w Chruszczobrodzie powiedział, że jest to koszt ok.3 mln.zł.
i musimy szukać środków zewnętrznych.
W sprawie ograniczenia tonażu samochodów w Chruszczobrodzie powiedział, że sprawa
zostanie zgłoszona. Powiedział także, że komin budynku noclegowni zostanie zabezpieczony.
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Do punktu nr 11.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – podziękowała Pani
Agnieszce Perkowskiej za pomoc w pozyskaniu dotacji dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łazach.
Radna Marta Grzesia - podziękowała Pani Agnieszce Perkowskiej za pomoc w pozyskaniu
dotacji dla Chruszczobrodu.
Następnie radna przedstawiła prezentację multimedialnej robót wykonanych z pozyskanych
środków zewnętrznych.
Powiedziała, że na placu zabaw konieczna jest zjeżdżalnia dla maluchów .Dodała , że
mieszkańcy we własnym zakresie będą starać się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel.
Jednak, gdyby to nie powiodło się, to prosi Burmistrza o pomoc w tej sprawie.
Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – Henryk Załoga:
poprosił o przestawienie lampy oświetlenia ulicznego o jeden słup przy placu zabaw w
Hutkach Kankach ze względu na bezpieczeństwo,
- poprosił, aby wykonać tablice z nazwami nowopowstałych ulic (ul. Centuria, ul.Jurajska),
- poinformował, że plac zabaw w Hutkach Kankach jest już wykonany i poprosił Burmistrza
o ustalenie terminu oficjalnego otwarcia.

-

Sołtys Sołectwa Niegowonice - Wiesław Ludwikowski - zawnioskował o wystąpienie do
Jurajskich Parków Krajobrazowych o odkrzaczenie miejsc widokowych w Niegowonicach ,
tj. skałki "Kromołowiec" oraz drugiej co do wzniesienia góry Jury KrakowskoCzęstochowskiej "Stodulsko".

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 - Danuta Ludwikowska:
- poprosiła o oczyszczenie i odkrzaczenie rowu przy ul. Młynek w Łazach,
- zwróciła się z prośbą o sprawdzenie hydrantu przy ul. Młynek,
- zawnioskowała o wyrównanie terenu przy kamionce wzdłuż ul. Topolowej w Łazach oraz o
naprawę chodnika,
- zgłosiła, że w Łazach przy ul. Głazówka jest uszkodzona wiata przystankowa(wybita
szyba).
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 - Adam Pietras :
- zgłosił potrzebę zamontowania lampy oświetlenia ulicznego w Łazach przy ul. Jesionowej
i skierowania go na skwerek,
- zgłosił potrzebę obcięcia gałęzi drzew przy słupie na skwerku.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 - Wojciech Cabala - zgłosił, że w Łazach na
osiedlu Stare Boisko brakuje 6 znaków drogowych. Ponadto dodał, że wiele znaków należy
odnowić.
Zaapelował do Policji, aby wzmożyli działania w celu ustalenia sprawców dewastacji znaków
drogowych i ich ukarania.
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Sołtys Sołectwa Wiesiółka - Edward Zadworny
przystanku Gimbusa w Wiesiółce.

-

ponowił prośbę o naprawę dachu na

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Leszek Bogłowski - zwrócił się z prośbą o
przedstawienie informacji z wykonania oznakowania dróg gminnych zgodnie z zaleceniami
SRD KPP w Zawierciu, które zostały ustalone w trakcie objazdu wiosennej kontroli stanu
oznakowania dróg gminnych.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – odpowiedział, na zgłoszone wnioski.
Radnej Marcie Grzesicy w sprawie zamontowania zjeżdżalni poinformował, że montaż
finansowy wygląda w ten sposób, iż np. przy wniosku na 40 tys.zł. Gmina pokrywa 8 tys.zł.,
prace społeczne mieszkańców 12 tys.zł. i 20 tys.zł Urząd Marszałkowski. Dodał, że place
zabaw wykonywane są w pewnej kolejności. Najpierw skupiliśmy się na małych
miejscowościach, które zawsze były pokrzywdzone, ze względu na wcześniejszą tzw. małą
subwencję drogową.
Sołtysowi Załodze odpowiedział, że lampa oświetlenia ulicznego zostanie przełożona.
Następnie powiedział, że jeżeli chodzi o niszczenie znaków drogowych, czy wybijanie szyb
na przystankach jest to zjawisko nagminne. Trudno jest złapać sprawców. Często zdarza się,
że umarzane są postępowania w tych sprawach. Dodał, że takie sprawy jak uzupełnienie
znaków, czy uzupełnienie wybitych szyb nie są priorytetami. Są ważniejsze sprawy do
załatwienia, jednak sprawa zostanie zgłoszona i postaramy się uzupełnić te braki.
Poinformował również, że Gmina przejmie od PKP za zadłużenia podatkowe budynek
KTS – u.
Do punktu nr 12.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.00 ogłosił zamknięcie XVII sesji
Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
Maciej Kubiczek

15

Maciej Kubiczek –Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał przedstawiciela
Nadleśnictwa Siewierz dlaczego wniosek w tej sprawie nie wpłynął wcześniej do Rady
Miejskiej w Łazach tylko obecnie, gdy trwają konsultacje społeczne nt. lokalizacji budowy
obwodnicy Siewierz-Poręba-Zawiercie.
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