Protokół Nr XXXIV/09
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
17 grudnia 2009 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.
Stan Rady Miejskiej w Łazach
Obecnych na sesji Rady
Nieobecny

- 15 radnych
- 13 radnych (zgodnie z zał. nr 1)
- Radny Zenon Głąb
- Radny Zbigniew Wudarczyk

Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Mieczysław Skręt
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
Mieszkańcy MiG Łazy
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
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 że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
-------------------Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni wraz z zawiadomieniami
o dzisiejszej sesji otrzymali proponowany porządek obrad oraz materiały.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady - odczytała proponowany porządek obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi uwagi do przedłożonego
porządku obrad sesji.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.

Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej jak niżej:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie: stawek cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe w Łazach przy
ul.Leśnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Karty Etyki Radnych Rady Miejskiej
w Łazach.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania radnych.
10. Informacja
dotycząca
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu za okres
między sesjami Rady.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
14. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu Nr XXXIII z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27.11.2009 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach
oraz przed Sesją na sali obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamacje protokół
Miejskiej w Łazach z dnia 27 listopada 2009 r.

Nr XXXIII/09 z sesji Rady
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Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 proponuje zwiększyć plan dochodów
budżetowych o 40.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Środki ze sprzedaży
proponuje się przeznaczyć na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarowania
nieruchomościami oraz o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanych nagród w konkursach
ogłaszanych przez Województwo Śląskie z przeznaczeniem na zakup tychże nagród dla
wyróżnionych sołectw. Dodatkowo proponuje się przenieść kwotę 16.399,34 zł z § 2039 na
§ 2009.
Również proponuję się dokonać zmiany nazwy zadania ujętego w Wieloletnich Programach
Inwestycyjnych pod nr 13 oraz wprowadzić do WPI zadanie wieloletnie pn. Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański
o okresie realizacji od roku 2008 do roku 2013. Nakłady łączne w latach 2012 wyniosą
1.007.080,49 zł, a w roku 2013 61.631,02 zł.
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2009 stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie zmiany
do budżetu.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję a następnie
zabrania głosu i zamyka dyskusję.

stwierdził, że brak jest chętnych do

Wobec tego zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 12 głosów za ), podjęła Uchwałę
Nr XXXIV/272/09 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2009 rok.
Do punktu nr 5.
Sławomir Kania – Adwokat – przedstawił projekt uchwały w sprawie: stawek cen i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, uzasadniając, że Gmina Łazy
w dniu 12 października 2009 r. utworzyła spółkę, w której objęła cały kapitał zakładowy,
„PROMAX”sp. z o.o.
„PROMAX” z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z przekazaniem Gminie przedsiębiorstwa
wodociągowego powstałego po podziale RPWiK Zawiercie rozpocznie działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina przejmując zadania
związane z wodociągami organizuje je w całości od podstaw.
Zgodnie z art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub
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utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat
uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała taka, jest
podejmowana na wniosek burmistrza w terminie co najmniej 14 dni przed podjęciem przez
istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. We wniosku burmistrza,
podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla pierwszego roku
działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Burmistrz ogłasza uchwalone ceny i stawki
opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.
PROMAX sp. z o.o. zwróciła się z o ustalenie przedmiotowych stawek cen i opłat,
prognozując wartość ponoszonych kosztów działalności za pierwszy rok działalności na
podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez RPWiK w Zawierciu w tym
zakresie. Część kosztów nie mogła ulec zmianie jak np. koszt wynagrodzeń pracowników
w związku z koniecznością utrzymania warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników
przez okres, co najmniej jednego roku (wymóg układu zbiorowego). Inne koszty jak np.
energii elektryczna (prawie 1/3 kosztów ogółem) mogą nawet wzrosnąć gdyż odbiorcy energii
nie mają wpływu na ceny energii ustalane w taryfach przez przedsiębiorstwa energetyczne.
Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawiono w załączniku.
W/w projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja budżetowa oraz Komisja Rozwoju i Promocji
powyższy projekt zaopiniowały pozytywnie.
Następnie otwarł dyskusję w powyższej sprawie.
Radny -Władysław Nowak – powiedział, że na ostatniej sesji kiedy dyskutowaliśmy nad
przyjęciem stawek zaproponowanych przez zawierciańskie przedsiębiorstwo namawiałem
wszystkich Radnych do przyjęcia proponowanej uchwały, gdyż odnosił wrażenie że wszyscy
Radni są za tym aby woda nie podrożała. Osobiście uważa, że nowej firmie która została
utworzona decyzją Rady, dać szansę bezpiecznego funkcjonowania. Natomiast w ciągu tych
dwóch tygodni po rozmowach uważa, że jest zgoda Radnych aby te stawki wody wzrosły.
Wzrost stawek cen wody poszedł w kierunku opłaty abonamentowej a nie ceny jednostkowej.
Mieszkańcy inaczej patrzą na to, ale osobiście wolałby aby wzrost stawek ceny wody był
wzrostem ceny jednostkowej z dwóch powodów, przede wszystkim że wzrost ceny wody
który idzie w cenę abonamentową faworyzuje tych odbiorców wody, którzy pobierają dużo
wody i płacą tylko wzrost ceny abonamentowej, natomiast w stawce jednostkowej tego
wzrostu nie ma. Druga sprawa jest związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska,
ochroną wody, która jest deficytową. Podwyżka stawek ceny wody jednostkowej
mobilizowałoby mieszkańców do jej oszczędzania. Uwzględniając te przesłanki, o których
mówił Pan Mecenas będzie głosował za podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie. Radny
podkreślił, że jednak chciał się podzielić swoimi refleksjami w tym temacie.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu
i zamknął dyskusję.
Następnie Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 11 głosów za, 1 głos przeciwny) podjęła
Uchwałę Nr XXXIV/273/09 w sprawie: stawek cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzenie ścieków.

Do punktu nr 6.
Irena Szamańska – Kierownik Wydziału Nieruchomościami – powiedziała, że
nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 377/99 o powierzchni 4190 m 2
w Łazach przy ul.Częstochowskiej - Kolejowej stanowi własność Gminy Łazy dla której Sąd
Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 30836.
Parafia św. M.M. Kolbe w Łazach wystąpiła o sprzedaż w/w nieruchomości
z przeznaczeniem pod budowę kościoła i plebani.
Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego która wynosi 205.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć
tysięcy złotych ).
Biorąc pod uwagę fakt, że w/w działka w całości przeznaczona jest na cele kultu religijnego,
zachodzi podstawa do zastosowania art. 68 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy
o
gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem właściwy organ może udzielić za
zgodą Rady Miejskiej w Łazach bonifikaty od ustalonej ceny jeżeli nieruchomość jest
sprzedawana kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki
z państwem na cele działalności sakralnej.
Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie
z art. 37 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ponieważ przedmiotowa działka jest niezbędna na cele działalności sakralnej.
Wyrażenie zgody przez Radę Miejską w Łazach na udzielenie 98 % bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowej spowoduje, że Parafia zapłaci przed umową notarialną
kwotę w wysokości 4.100,00 zł (słownie : cztery tysiące sto złotych) + 22 % podatku VAT w
wysokości 902,00 zł plus koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.
Projekt uchwały w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała omawiany temat.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Następnie stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu, wobec czego zamknął dyskusję.
Następnie Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi do przedłożonego projektu
uchwały.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 12 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXXIV/274/09 w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Łazach na rzecz Parafii św. M.M. Kolbe w Łazach przy
ul.Leśnej.
Do punktu nr 7.
Władysław Nowak – Radny – zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Łazy 2010
i powiedział, że jest to pierwsza inicjatywa, którą składają w tej formie Radzie, czyli projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Karty Etyki Radnych Rady Miejskiej w Łazach. „Dodał, że
karta ta jest napisana bardzo prostym językiem i zawiera 5 paragrafów, są to deklaracje które
składają Radni. W art.5 jest zapis w odniesieniu do Przewodniczącego Rady „Radni
zobowiązują się do przestrzegania zapisów Karty Etyki kierować się jej zasadami.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach upowszechnia zasady Karty Etyki wśród radnych,
wspólnoty samorządowej i mediów, celem propagowania zawartych w niej wartości”.
W trakcie dyskusji która toczyła się na Komisjach nie było żadnych propozycji, a jedynie czy
ta karta potrzebna jest czy nie. Jako Klub Radnych 2010 podtrzymują potrzebę uchwalenia
tej karty . Chciałby się odnieść do opinii jaką wygłosiła Pani Sekretarz Ilona Pelon co do
orzecznictwa w sprawie uchwał tego typu, które są podejmowane przez różne samorządy w
Polsce. Rzeczywiście były przypadki, że tego typu uchwały były przez organy nadzorcze
uchylane, jednak uważa, że dla każdego w Polsce któremu są ważne sprawy samorządu w
tym także wojewodzie, każda deklaracja Radnych, którzy chcą postępować godnie, godnie
z etyką powinna być przyjęta, gdyż byłaby punktem odniesienia w dyskusji , którą czasami
Radni prowadzą przy rozpatrywaniu konkretnych spraw.
Następnie Radny zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały
i zaproponował, aby w miejsce artykułów wprowadzić paragrafy.
Zwracając się do Radnych poprosił o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Karty Etyki
Radnych Rady Miejskiej w Łazach.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że jeżeli miałby oficjalnie powiedzieć, czy
uchwała będzie legalna, czy nie to odpowie tak jak już mówił, że nie ma jednoznacznego
wypracowanego zdania w tej sprawie. Jest orzeczenie NSA z 2006 roku, które mówi że tego
typu uchwały można podejmować. Jeżeli Radni podejmą taką uchwałę to ona nie będzie
miała charakteru normatywnego, czyli nie wywołuje żadnych skutków. Radny z punktu
widzenia jego pracy nie może być oceniany przez inne organy władzy publicznej pod kątem
uchwały. Jest również jedno orzecznictwo z 2001 r. NSA, które prawdę mówiąc w Sądzie
przeforsował które mówi, że takich uchwał podejmować nie można. Jeżeli Radni podejmą
taką uchwałę i będzie musiał ją bronić w Sądzie to będzie kwestionował swoje wcześniejsze
stanowisko. Zasięgał stanowisk w tym temacie i Wojewodowie: Śląski, Małopolski,
Dolnośląski tego typu uchwały unieważnia. Natomiast Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda
Pomorski i Wojewoda Warmińsko-Mazurski takich uchwał nie unieważnia. Dodał, że decyzję
co do podjęcia takiej uchwały pozostawia Radnym i jeżeli będzie rozstrzygnięcie to będzie
bronił stanowiska Rady w Sądzie.
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Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że brak jest chętnych do zabrania głosu i zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w stosownej sprawie.
W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów (przy 3 głosach za projektem uchwały,
6 głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się ) nie podjęła Uchwały w sprawie:
uchwalenia Karty Etyki Radnych Rady Miejskiej w Łazach.
Do punktu nr 8.
Radna Maria Stempel – odczytała interpelacje, które stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Do punktu nr 9.
Radna Marta Grzesica:
- zapytała, czy jest możliwość ustawienia znaku ograniczenia prędkości przed szkołą
w Chruszczobrodzie od strony Siewierza,
- zapytała, czy jest możliwość usunięcia betonowej podbudowy po słupie telefonicznym
na ul. Mickiewicza w Chruszczobrodzie.
Do punktu nr 10.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – poinformował, że w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu
odbyło się spotkanie dotyczące przeniesienia przez Gminę Łazy udziału w wysokości 1/1000
w nieruchomościach zaliczonych do majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu w ramach realizacji porozumienia oraz Uchwały Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 22 czerwca 1995 roku o zrzeczeniu się udziału Gminy Łazy we współwłasności Gminy
stanowiącej majątek Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Uchwała ta nie
została zrealizowana i Gmina Łazy nadal posiada udział w wysokości 1/1000 do majątku w/w
Przedsiębiorstwa. Omówiono konsekwencje wynikające z niezrealizowanych porozumień
i uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie wystąpienia Gminy Łazy z zawartego
porozumienia i zrzeczenia się na rzecz Dąbrowy Górniczej przynależnego Gminie Łazy
mienia Przedsiębiorstwa w wysokości 1/1000 otrzymanego mocą Decyzji Wojewody
Katowickiego z dnia 21.12.1992 r.
Obchodzone były już piąte urodziny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach, jak zwykle
odbyły się one w pięknej oprawie z udziałem licznie zaproszonych gości
z całego powiatu zawierciańskiego. Obejrzeliśmy występy uzdolnionych podopiecznych
Warsztatów. Znaleźliśmy się w licznym gronie osób, którym wręczono złote, srebrne
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i brązowe „Drzewka Dobroci”, stanowiące tradycyjną już formę podziękowania ludziom
dobrej woli za pracę i okazaną pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pracownicy Biblioteki Publicznej
w Łazach i jej sześciu filii wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego
jak również społeczności lokalnej z Łaz oraz dyrektorów bibliotek partnerskich
z Andrychowa, Kroczyc i Pilicy uczestniczyli w pierwszym z cyklu pięciu szkoleń
specjalistycznych w Ustroniu z zakresu „Plan rozwoju biblioteki”. Następne spotkanie
warsztatowe odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Trwają też prace związane
z przygotowaniem lokali bibliotecznych do przyjęcia sprzętu komputerowego oraz
realizowana jest termomodernizacja budynku biblioteki w Łazach.
Spotkałem się z przedstawicielami PKP Energetyka. Tematem spotkania było omówienie
przedstawionych propozycji cen energii elektrycznej, potrzebnej do zasilania ujęć wody pitnej
w naszej Gminie.
Uczestniczyłem w uroczystościach mikołajkowych odbywających się w Zespole Szkół nr 2
w Niegowonicach, które połączone były z premierą „Bajki Mikołajki” – spektaklu wg
scenariusza Pani Lidii Kałuzińskiej i w reżyserii Pani Doroty Zglejc, wykonanego przez
studentów UTW i grupę dzieci z przedszkola w Łazach oraz w Festynie Mikołajkowym w
Zespole Szkół nr 1 w Łazach. Ponadto otrzymałem zaproszenie do udziału w najbliższych
dniach w uroczystościach mikołajkowo-jasełkowych, koncertach bożonarodzeniowych
i wieczorach wigilijnych: w Zespole Szkół nr 1 w Łazach, w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, w Zespole Szkół nr 2 Niegowonicach (w tym w jego
Filii w Grabowej i w Kościele w Niegowonicach), w Szkole Podstawowej nr 3
w Łazach, w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz w Publicznym Przedszkolu
nr 1 w Łazach. Pragnę gorąco podziękować za wszystkie zaproszenia oraz za przekazane
życzenia, stroiki i Betlejemskie Światełko Pokoju otrzymane od zuchów i harcerzy z SP
Ciągowice i ZS 1 w Łazach.
W Katowicach wziąłem udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W dniu 08 grudnia br. w Centrum Przedsiębiorczości Promocji i Sportu odbyło się szkolenie
obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach oraz jednostek organizacyjnych.
Omówiono zagadnienia związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, realizacją
zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i wojsk sojuszniczych, współpracą cywilno –
wojskowej oraz zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.
Uczestniczyłem w spotkaniu nt. projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w
Zawierciu. Podczas spotkania omówiono treść zmian w porozumieniu o wspólnej realizacji
w/w zadania oraz zgłoszono propozycje zmian w zakresie sposobu rozliczeń finansowych
pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Liderem projektu i 9 partnerami. Ponadto omówiono
kwestie bieżącej pracy związanej z opracowywaną dokumentacją oraz koszty realizacji
przedsięwzięcia w podziale na Gminy. Całkowity koszt realizacji zadania na terenie gminy
Łazy to kwota 1.229.217,59 zł z czego 856.422,09 zł będzie pochodziło z dotacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostała kwota to wkład własny Gminy Łazy.
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W związku z realizacją projektu „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze
jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach konkursu 2/POKL/7.2.1/2008 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach 08.12.2009r. w Centrum Integracji Społecznej
działającym przy CHSD z siedzibą w Łazach odbyło się spotkanie integracyjne
z udziałem Partnera Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Powyższe spotkanie miało na celu przedstawienie 25 uczestników oraz instruktorów CIS jak
również pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, którzy rekrutowali
klientów pomocy społecznej do uczestnictwa w w/w projekcie na lata 2009/2010.
Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Łazach uczestniczyli w kontroli obiektów wpisanych do rejestru
zabytków. Kontrola została przeprowadzona w kościele w Niegowonicach oraz
Chruszczobrodzie. Przedmiotem kontroli był stan zachowania obiektu oraz stan drzewostanu
w obrębie ogrodzenia kościoła.
W trakcie kontroli Urząd Ochrony Zabytków wydał zalecenia dot. niezbędnych prac przy
obiektach budowlanych oraz uwagi dot. przeprowadzonych prac związanych z wycinką i
nasadzeniami drzew. Wydano również zalecenia, co do wykonywania nowych nasadzeń lub
wymiany drzewostanu. Poinformowano o procedurach związanych z ochroną przyrody, na
terenach należących do obiektów zabytkowych.
Odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu. Głównym celem
posiedzenia było podsumowanie całokształtu działalności Związku za 2009 rok.
Sport
W niedzielę 13 grudnia Turniejem Finałowym zakończyła się czwarta - jesienna edycja
Gminnej Ligi Gimnazjalnej Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej. W turnieju udział
wzięły drużyny z gimnazjum z Łaz, Niegowonic i Chruszczobrodu oraz zespół UKS Byczki,
działający przy Zespole Szkół Średnich im. prof. Romana Gostkowskiego. W turnieju w
kategorii chłopców triumfowała drużyna z Chruszczobrodu, w kategorii dziewcząt zespół
UKS Byczki.
Akty notarialne
Zostało spisanych 11 Aktów Notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych.
Sprzedaż dotyczyła lokali:
Jesionowa 4/2, 30, 31, 34 i 37
Jesionowa 8/23
Spółdzielcza 8A/4, 19,21 i 23
Spółdzielcza 8/27
W Kancelarii Notarialnej w Siewierzu podpisałem 5 aktów notarialnych dotyczących
sprzedaży działek w Łazach przy ul. Ks. Szostka i w Niegowonicach w pobliżu ul. Okrężnej
za łączną kwotę 220.400,00 zł + 22% VAT, 7 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży
działek w Łazach przy Kamionce za łączną kwotę 22.136,00 zł + 22% VAT , 2 akty
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notarialne dotyczące sprzedaży działek w Łazach przy ul. Gajowej za łączną kwotę 7.092,00
zł + 22% VAT oraz podpisałem akt notarialny w sprawie nabycia na rzecz Gminy działek nr
1183/1
i 1183/2 położonych w Grabowej z przeznaczeniem na cele publiczne - poszerzenie ulicy
Podleśnej w Grabowej.
Nabór pracowników
Został ogłoszony nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remontów oraz inspektora
ds. inwestycji i zamówień publicznych.
Zarządzenia
W okresie między sesjami wydałem zarządzenia w sprawie:
- zmian do budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Łazy na rok 2009,
- ustalenia niektórych cen i opłat dla OSiR w Łazach,
- sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Łazy (ul. Wyzwolenia),
- zmiany czasu pracy Urzędu Miejskiego w Łazach,
- planu kontroli realizacji zadań obronnych Urzędu Miejskiego w Łazach na
2010 rok.
Do punktu nr 11.
Maciej Kaczyński – Burmistrz – Łaz – odpowiadając Radnej Marcie Grzesicy powiedział,
że w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości w okolicy Szkoły Podstawowej
w Chruszczobrodzie wystąpi z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. Pan
Burmistrz uważa, iż drogi uczęszczane przez dzieci do każdej szkoły w naszej Gminie
powinny być bardzo dobrze oznakowane i będzie to realizowane.
Dodał również, że wystosuje stosowne pismo do Telekomunikacji Polskiej o usunięcie
betonowej podbudowy po słupie telefonicznym przy ul.Mickiewicza w Chruszczobrodzie.
Do punktu nr 12.
Radna Maria Stempel – w imieniu Parafian Parafii imienia Św. M.M. Kolbe w Łazach
odczytała podziękowania dla Rady Miejskiej w Łazach za podjęcie uchwały dot. sprzedaży
gruntu pod budowę Kościoła.
Radny Jan Hoffman- zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą, aby
zaprosił na Sesję Starostę oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu
w sprawie wykonania zadań remontowo-inwestycyjnych. Stwierdził, że powiat nie wykonuje
zadań, które do niego należą , albo wykonuje je nienależycie.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki-Kanki:
- zgłosił, iż na wiosnę należy przeprowadzić kontrolę szamb, gdyż zostało zanieczyszczone
źródełko w Hutkach-Kankach,
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- zaproponował, aby zwrócić się do Gminy Ogrodzieniec o ustawienie znaku „ustąp
pierwszeństwa” przy wyjeździe na główną drogę z Hutek – Kanek.
Czesław Korczyński – Sołtys Sołectwa Turza - zgłosił problem mieszkańców Turzy
i Ciągowic, którzy zamieszkują przy drodze wojewódzkiej po której przejeżdżają z dużą
prędkością ciężkie samochody. Powoduje to pękanie murów budynków jak również
niszczenie niedawno remontowanej drogi.
Adam Pietras – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Łazach- zgłosił potrzebę
ustawienia znaku poziomego, odblaskowego na zakręcie na tzw. „górce wysockiej”.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka:
- zgłosił potrzebę oznakowania zwężenia jezdni na drodze wojewódzkiej w miejscu
usytuowania fotoradaru. Zwężenie to nie jest oznakowane, co stwarza niebezpieczeństwo,
- poinformował, że po zmianie rozkładu jazdy pociąg relacji Częstochowa – Gliwice, który
w Łazach jest o godz. 14.30 nie zatrzymuje się w Wiesiółce, Chruszczobrodzie, Sikorce. Jest
to duże uniedogodnienie dla naszych mieszkańców. Prosi o wystosowanie pisma do
Przewozów Regionalnych, aby przywrócić zatrzymywanie się tego pociągu na w/w stacjach.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach:
- wystąpił z wnioskiem, aby dokonać zmiany uchwały w sprawie diet dla Sołtysów w ten
sposób by dieta przysługiwała za każdą Sesję,
- zgłosił, że w centrum Łaz nie świecą lampy oświetlenia ulicznego.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowic – ponowił wniosek Pana Cabali w sprawie zmiany
uchwały o dietach i dodał, iż Sołtysi w innych Gminach mają przyznane diety miesięczne
w wysokości 600 lub 1000 zł. Za przykład podał woj.małopolskie.
Radna Marta Grzesica – zaproponowała, aby zorganizować wizję w terenie z udziałem
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych i mieszkańców Chruszczobrodu
odnośnie remontu drogi wojewódzkiej. Ze względu na to, że droga jest w złym stanie
technicznym stwarza to wiele utrudnień dla mieszkańców, którzy chcą tą drogę zablokować.
Do punktu nr 13.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady - złożył informację o pracy między sesjami.
W/w informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zapytał Radnych, czy wnoszą uwagi.
Radni uwag nie wnieśli.
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Do punktu nr 14.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach- Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.30 ogłosił zamknięcie XXXIV
Sesji Rady Miejskiej w Łazach.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Małgorzata Jurkin, Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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