Protokół Nr XVI/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
1 sierpnia 2008 roku o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady

- 15 radnych
- 11 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
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Po powitaniu przybyłych na dzisiejszą sesję Przewodniczący Rady poprosił wszystkich
o powstanie i uczczenie minutą ciszy 64 rocznicę Powstania Warszawskiego.
Do punktu nr 1.
Otwarcia nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady Miejskiej.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszą sesję przybyło 11 radnych
oraz iż podejmowana uchwała będzie prawomocna.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
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 11 radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 11 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 01.08. 2008 roku jak niżej:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2008.
4.Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Agnieszka Perkowska – Gondecka – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami
-powiedziała, że zmiany do budżetu oraz WPI , które są proponowane do wprowadzenia na
dzisiejszej sesji związane są z planowaną inwestycją pn.”Budowa oczyszczalni ścieków dla
miasta Łazy wraz z pierwszym etapem budowy sieci kanalizacyjnej ”. Wniosek złożony w
ramach konkursu na działanie 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego jest w trakcie oceny formalnej. Gmina została wezwana do naniesienia poprawek w
związku z błędnym obliczeniem luki finansowej w studium wykonalności, która wskazuje
poziom dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy – powiedziała, że w związku z błędnym
oszacowaniem w studium wykonalności wskaźnika luki w finansowaniu projektu Pt.”Budowa
oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej” niezbędna jest
zmiana w budżecie Gminy Łazy na 2008 rok i WPI wartości poziomu dofinansowania z 85 %
na 84,71% oraz wkładu własnego Gminy z 15% na 15,29%.
Jednocześnie Gmina musi zabezpieczyć środki finansowe na I kwartał rzeczowej realizacji
inwestycji w wysokości 33 638,02 PLN ( tj.15,29% ) co powoduje konieczność zmiany tej
kwoty również w uchwale budżetowej na 2008 r. Jednakże całkowity koszt inwestycji nie
ulega zmianie i wynosi 13952 899,46 PLN, w tym koszty kwalifikowane wynoszą
13 681 406,96 PLN natomiast koszty niekwalifikowane poniesione przed 2007 r. wynoszą
271 492,50 PLN.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik.
Projekt uchwały został wyświetlony.
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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 10 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 10 głosów za) podjęła Uchwałę
Nr XVI/155/08 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2008 rok.
Do punktu nr 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 12.30 ogłosił zamknięcie XVI 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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