Protokół Nr X/07
z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
26 listopada 2007 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy 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:
Prezes Zarządu RPWiK Zawiercie - Leszek Wąchała
Członek Zarządu Dyrektor Techniczny RPWiK Zawiercie - Roman Flak
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 Miasta i Gminy Łazy
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Łazy
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.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że jest proponowana zmiana do porządku
obrad dzisiejszej sesji , a mianowicie wprowadzenie dodatkowego punktu.
Zaproponował, aby w pkt. 14 wprowadzić :
„Przyjęcie apelu samorządów Powiatu Zawierciańskiego do parlamentarzystów Okręgu
Sosnowieckiego”.
Anna Staniaszek – Wiceprzewodnicząca Rady z propozycją dodatkowego punktu.

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 ( 15 głosów za ) przyjęła porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26.11. 2007 roku jak niżej:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 października 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 zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2007.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008
oraz zwolnień z podatku od nieruchomości..
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łazy ustaloną przez
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zawierciu
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2008 „Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku
złożenia
oświadczenia lustracyjnego dot. Sekretarza Gminy Łazy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku
złożenia oświadczenia
lustracyjnego dot. Skarbnika Gminy Łazy.
14.Przyjęcie apelu samorządów Powiatu Zawierciańskiego do parlamentarzystów Okręgu
Sosnowieckiego.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16.Zapytania i wolne wnioski.
17.Zamknięcie sesji.
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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 29 października 2007
roku.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła protokół
w Łazach z dnia 29.10.2007r. przez aklamację

Nr IX/07

z sesji Rady Miejskiej

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

- przedstawił informację dotyczącą prac między

W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionej informacji radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja złożona przez Burmistrza Łaz została
przyjęta przez Radę.
Do punktu nr 5.
Henryk Mogieła – radny zgłosił:
- potrzebę remontu Szkoły Podstawowej w Ciągowicach ( uszkodzone drzwi wejściowe do
szkoły, dach uszkodzony i przecieka woda do pomieszczeń ), radny dodał, że w ostatnią
sobotę zgłosili się pracownicy do remontu dachu bez żadnych uzgodnień z dyrektorem szkoły
i uważa, że tak nie powinno być,
- iż w każdym roku są malowane klasy, jednak wychodzi grzyb i jest uczennica która jest
uczulona na grzyba i nie może uczyć się w tej klasie,
- zgłosił, że jest tylko jedna lampa oświetleniowa na terenie Szkoły , jest ciemno, było
ostatnio włamanie,
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- zwracając się do Burmistrza powiedział , że cieszy się, że Kuźnica Masłońska i Ciągowice
mają piękne przystanki, jednak wokół wiaty przystankowej w Ciągowicach jest nieporządek,
prosi o uporządkowanie tego terenu,
- poprosił o spotkanie w sprawie kursowania autobusu PKS z Zawiercia przez Ciągowice do
Sosnowca celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom do pracy.
Radna Marta Grzesia – zgłosiła, że mieszkańcy Chruszczobrodu nie mają możliwości
dojazdu do pracy w sobotę i niedzielę, gdyż nie kursuje autobus i prosi o pomoc w tej
sprawie,
- zapytała, czy są
w Chruszczobrodzie.

już

ustalenia

dot.

chodnika

przy

drodze

marszałkowskiej

Radny Władysław Nowak – odnosząc się do informacji Burmistrza dot. prac między
sesjami, zapytał jakie są plany związane z zimowym utrzymaniem dróg w przyszłym roku i
czy w projekcie budżetu zostaną zwiększone środki finansowe na ten cel.
Radny Jan Hoffman:
- poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi, czy w roku 2007 były przydzielone podwyżki
dla pracowników SP ZOZ i w jakiej wysokości oraz czy prawdą jest, iż 2 sprzątaczki nie
otrzymały podwyżek,
- proponuje, aby podejść kompleksowo do wykonania nowych dachów na budynkach
oświatowych, uważa, że remontowanie i łatanie dziur na dachach szkół nie ma sensu,
- zapytał, czy będzie wykonany dach na przystanku w Pasiekach,
- zapytał, czy nasze służby inwestycyjne konsultują się z Powiatem w sprawie wykonywania
chodników i dróg, czy mają jakiś wpływ na działania Powiatu w tym zakresie. Zgłosił, że
przy drodze 790 był wykonywany chodnik, który ma 2 m szerokości. Uważa, że
wystarczająca byłaby szerokość 1,5m i w związku z tym byłaby możliwość wykonania
jeszcze ok. 70 m więcej. Ponadto uważa, że powinien być wyprofilowany ostry zakręt
i wycięte drzewa rosnące w chodniku,
- zapytał, czy odbył się konkurs na redaktora Echa Łaz,
- ma zastrzeżenia do treści zawartych w tej gazecie, nie jest ta gazeta obiektywna, nie pisze
się np. o podjętej przez grupę 10 radnych uchwały o podniesieniu wysokości diet i co za tym
idzie wypłynięciu z budżetu kwoty 90 tys.zł. do końca kadencji z tego tytułu. Należy
przeprowadzić konkurs na Redaktora Naczelnego Echa Łaz.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący RM w Łazach:
- zgłosił potrzebę uregulowania organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu
ul. Projektowanej i Daszyńskiego poprzez ustawienie znaku ”STOP” ze względu na
bezpieczeństwo,
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- zgłosił potrzebę ustawienia znaku „zakazu wjazdu” na skrzyżowaniu ul. Różanej
z ul. Tuwima, jest to droga jednokierunkowa, osoby nie znające Łaz jadą pod prąd,
- zgłosił, że remont dachu na budynku biblioteki w Łazach był źle wykonywany,
nieodpowiednio został zabezpieczony, przez co zalane zostały pomieszczenia w bibliotece,
- zgłosił potrzebę lokalizacji składu opału w Łazach i umożliwienie zainteresowanym
uruchomienia takiego składowiska na naszym terenie za rozsądną cenę dzierżawy gruntu.
Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – poinformowała, że przedkładany projekt uchwały
proponuje zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 420.000 zł. Środki powyższe
pochodzą ze sprzedaży nieruchomości.
Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie tegorocznych wydatków związanych
z budową krytej pływalni w Łazach. Ponadto proponuje się przenieść kwotę 84.000 zł
z działu edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wydatków w dziale 700 –
gospodarka mieszkaniowa w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki
związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz 48.000 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.
W zakresie zmiany planu wieloletnich programów inwestycyjnych proponuje się przenieść
kwotę 420.000 zł z roku 2008 na rok bieżący. Ponadto w planie tym zwiększono ogólny koszt
tej inwestycji o kwotę 187.213 zł. Środki te zostaną przeznaczone na nieujęte w ogólnych
kosztach wydatki na które składają się;
- stacja redukcyjna 104.663 zł,
- przyłącze gazu 17.080 zł,
- przyłącze energetyczne 24.167 zł,
- zmiana organizacji ruchu itp. 21.333 zł
- zakup pierwszego wyposażenia (administracja jednostki) 20.000 zł
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że analizując
zmiany do budżetu członkowie Komisji uważają za bardzo pozytywny aspekt wzrost
dochodów Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jego zdaniem jednak dochody te mogły
być zapisane w budżecie uchwalonym przez Radę Miejską, a nie dopiero teraz przy zmianach
do budżetu. Stwierdził, że opinia komisji w sprawie zmian do budżetu była pozytywna.
Tadeusz Czop – Radny - zgłosił, ze należy do budżetu wprowadzić kwotę 30 tys.zł., którą
załatwił Radny Hoffman na szkołę i klub sportowy w Niegowonicach. Należy również
wprowadzić do budżetu kwotę 28 tys.zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
a dot. cmentarza w Łazach. Zgłosił wniosek formalny o 15 min. przerwy dla Pani Skarbnik
na wprowadzenie poprawek do budżetu.
Maciej Kaczyński - Burmistrz Łaz – zwracając się do Radnego T.Czopa powiedział, że na
ostatniej sesji radny Czop opuścił obrady zaraz na początku. Na tamtej sesji była omawiana
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i środki na ten cel są zapewnione. Jeśli
chodzi o środki na Niegowonice to część tych środków została przekazana na konto szkoły,
a część na konto klubu sportowego. W związku z tym nie musimy zmieniać budżetu.
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Radny Jan Hoffman – powiedział, że 30 tys.zł, przelazała firma ALCAT na rzecz Szkoły
podstawowej w Niegowonicach. Mogła to być znacznie większa kwota np. 130 tys.zł, ale
niestety 13 radnych nie poparło jego propozycji o wystąpienie do tej firmy o środki
finansowe. Jedynie propozycję tą poparł radny Czop.
Radna Marta Grzesia – uważa, że w załączniku do przedłożonego projektu uchwały
w
sprawie
zmian
do budżetu
należy
zapisać
remont ośrodka zdrowia
w Chruszczobrodzie.
Powiedziała, że środki w przyszłym roku będą przeznaczone na kanalizację, a co za tym idzie
na miasto Łazy. Dodała, że należy myśleć o sołectwach, gdzie potrzeb jest dużo.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że zrobiło mu się przykro, że nie myśli
o sołectwach i w związku z tym przystąpił do udzielenia wyjaśnień co wykonano
w poszczególnych sołectwach a mianowicie:
- w Rokitnie Szlacheckim oddano pawilon sportowy wykonany za kwotę 350 tys.zł,
- w Grabowej został przeprowadzony remont Wiejskiego Centrum Kultury,
- w Chruszczobrodzie w ubiegłym roku został wyremontowany Dom Kultury,
- w Ciągowicach w przyszłym roku w ramach „Odnowy Wisi” zostanie wykonany remont
świetlicy,
- w Turzy obecnie jest wykonywany remont pomieszczeń w remizie z przeznaczeniem dla
Klubu Młodzieżowego,
- w Niegowonicach wykonana została droga Kolejowa oraz planowane są inne remonty.
W związku z tym to nie jest tak do końca, że w Sołectwach się nic nie robi. Jeżeli chodzi
o Ośrodek Zdrowia to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że musi być wyremontowany do
końca 2008 roku. Pani Radna Grasica na Radzie Społecznej ZOZ-u zawsze powtarza, że taka
forma funkcjonowania ośrodków nas nic nie kosztuje, z czym się nie zgadza. Dodał, że ma
nadzieję, że radni w tym temacie sami się wypowiedzą i będą brać udział w podejmowaniu tej
decyzji. Gdyby zabezpieczył w przyszłorocznym budżecie kwotę 200 tys. zł, to Pani
Kierownik nie musiała by starać się o środki z zewnątrz. Złożył obietnicę i ją dotrzyma jeżeli
SP ZOZ nie otrzyma takich środków to za zgodą Rady zostanie przekazana kwota 200 tys.zł
na ten cel. Jeszcze raz podkreślił, że Ośrodek Zdrowia musi być wyremontowany
w określonym terminie.
Następnie w sprawie remontów jakie są zaplanowane do przeprowadzenia w 2008 i 2009
roku powiedział, że są już terminy pierwszych konkursów. Pierwszy termin już w miesiącu
grudniu br. - gospodarka ściekowa, następnie oświata zaplanowana jest na luty 2008.
Dodał, że już jest po spotkaniu z dwoma dyrektorami szkół, aby przygotowali zakres
remontów szkół, aby można było ubiegać się o środki na remont placówek oświatowych. Jak
również chciałby aby przy tych remontach można było wykonać, np. boisko ze sztuczną
nawierzchnią, tak aby te szkoły mogły stwarzać możliwości centrum kształceniowokulturalno-spoprtowego. Dodał, że Chruszczobród również zostanie ujęty jednak z Panią
Dyrektor jeszcze nie rozmawiał , tylko z Panią Grzywą i Panią Szar.
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że z Panem Burmistrzem się zgadza, ale wszystkie te
kwoty, które zostały przeznaczone na wsie to nie miliony, a tylko najwyżej tysiące.
Dodała, że Chruszczobród, Chruszczobród -Piaski , Wiesiółka, Wysoka nigdy nie podłączą
się do tej kanalizacji, gdyż przeszkadza w tym wysocka górka. Należy pomyśleć również
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o kanalizacji tej strony, również oczyszczalnia
zgodzą się i część zadania dofinansują.

nie była by droga. Być może mieszkańcy

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że załącznik nr 9 do budżetu na
2007r. funkcjonuje od stycznia br. zmiany dotyczyły jedynie krytej pływalni i obecnie
również zmiana dotyczy jedynie krytej pływalni. Na rok 2008 inwestycje zapisane są
w projekcie budżetu. W załączniku nr 9 zapisane są tylko wieloletnie zadania inwestycyjne,
tzn. te które wykraczają poza rok budżetowy, gdyż te które mieszczą się w danym roku
budżetowym są zapisane w budżecie. Natomiast funkcja wieloletniego programu
inwestycyjnego polega na tym, że burmistrz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań
i podpisania umów do kwot zapisanych w tym budżecie. Burmistrz nie może podpisywać
umów z wyprzedzeniem np. na 2 lub 3 lata. Wieloletni plan inwestycyjny zastępuje
poprzednio podjęte uchwały intencyjne dot. zgłoszenia przez Gminę gotowości do
rozpoczęcia i realizacji danej inwestycji. W załączniku tym są tylko zadania wieloletnie, a nie
jednoroczne.
Radny Władysław Nowak – odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego J.Hoffmana
odnośnie pozyskania dodatkowych środków finansowych od firmy w związku ze zmianą
naszego planu zagospodarowania przestrzennego powiedział, że działanie to było bezprawne,
a powinniśmy stwarzać warunki i zachęcać inwestorów do działania na naszym terenie, a nie
Radny Jan Hoffman – poparł stanowisko Pani Marty Grzesicy, że do oczyszczalni ścieków
w Łazach oprócz Rokitna Szl. nie podłączą się inne wsie przez bardzo długi okres czasu ze
względu na koszty. Dodał, ze w Błędowi jest oczyszczalnia ścieków, która ma wolne moce
przerobowe i należy zastanowić się nad możliwością podłączenia miejscowości położonych
od strony Błędowi.
Następnie w związku z wypowiedzią Radnego Władysława Owaka, powiedział, że nie widzi
żadnej sprzeczności z prawem, że firma przekazała środki finansowe na rzecz szkoły i na
rzecz klubu sportowego. Stwierdził, że takie rozumowanie może być jedynie radnego
Nowaka, który ma za zadanie jedynie z teczką iść do pracy i z powrotem.
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian w projekcie uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr X/97/07
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na 2007 r.
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Do punktu nr 7.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Poinformowała, że w uchwale tej
określone są osoby, które dokonują inkasa podatków.
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 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr X/98/07
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości.
Do punktu nr 8.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.
Zmiany stawek są niewielkie, mieszkańcy nie odczują podwyżek. Proponowane są zwolnienia
tj. grunty pod drogami.
Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że sprawa była
omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Opinia radnych 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 15 radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr X/99/07
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 9.
--------------------Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Wysokości stawek są takie same jak w latach poprzednich. Jedynie zmiana dotyczy
ograniczników co do roku produkcji
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 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 15 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr X/100/07
w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Do punktu nr 10.
---------------------Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – poinformował, że stosownie do art.24 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. z 2006r Nr.123.poz.858) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
przedstawiam do zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łazy przedstawionej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Zawierciu.
Dodał, że sprawa stawek za wodę była omawiana szczegółowo na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady. Poinformował również, że na dzisiejszej sesji są obecni przedstawiciele
RPWiK w Zawierciu w celu udzielenie wszelkich dodatkowych wyjaśnień.
Radny Władysław Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetowej – powiedział, że na
wspólnym posiedzeniu Komisji radni wysłuchali wyjaśnień przedstawicieli RPWiK
w Zawierciu. Przedłożona propozycja stawek opłat za wodę wzrasta o 11 gr./1m3. Za
odprowadzanie ścieków natomiast stawka wzrasta bardzo dużo, że o 2 zł. Dodał, że
przedsiębiorstwo wodociągowe przedłożyło nam swoją propozycję, jednak my jako Rada,
jeżeli stawek tych nie zatwierdzimy to przedsiębiorstwo i tak je wprowadzi na mocy ustawy.
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Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi i przedsiębiorstwo wodociągowe w Siewierzu, które
obsługuje część Gminy nie zamierza na przyszły rok zwiększać stawek, z czego wynika, że
jest możliwe nie podwyższanie stawek i pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie.
Zwrócił się więc do przedstawicieli RPWiK, aby wypowiedzieli się, czy w zakresie
odprowadzenia ścieków byłoby możliwe przyjęcie niższych stawek.
Roman Flak - Członek Zarządu RPWiK w Zawierciu – powiedział, że Zakład Usług
Wodnych w Siewierzu tak samo jak RPWiK w Zawierciu w ubiegłym roku wystąpiły
z wnioskiem taryfowym o zatwierdzenie stawek. Cena wody była wyższa z Zakładu Usług
Wodnych w Siewierzu. Bardzo ważna, rzutująca na koszty to jest opłata abonamentowa. Ta
opłata abonamentowa w ich przypadku nie została zwiększona i ona jest dwukrotnie niższa.
Zakład Usług Wodnych kieruje się nie tylko sprzedażą wody ale również gospodarką
ściekową. Dla porównania podał, że w ubiegłym roku zatwierdzona w Gminie Siewierz cena
Wody , tj.5, 80 zł, a my w br. proponujemy 4,99 zł.
RPWiK podjął taką decyzję, aby utrzymać jednakowa cenę wody i odprowadzenia ścieków
w całym przedsiębiorstwie bez względu na to że koszty w Gminach są bardzo różne. Średni
koszt odprowadzenia ścieków wynosi 7,54 zł. RPWiK po dziesięciu miesiącach dokłada
kwotę 244,434,01zł. W przypadku wody wprowadzają 3 grupy odbiorców. Rozmowy w
sprawie podwyżek są bardzo trudne. Pracują bez zysku.
Następnie podziękował za dobrą współpracę z Panem Burmistrzem oraz Radnymi Rady
Miejskiej w Łazach .
W ubiegłym roku RPWiK przyjął trzyletni plan modernizacji i rozwoju, ten plan został
wykonany w 107%, w Br. zostanie wykonany w 300%.
Dodał, że przyjmuje z pokorą wszystkie uwagi dot. ich działalności. Jak również bardzo
miłym dla nich są podziękowania za ich wkład pracy dla dobra społeczności. Starają się
wychodzić naprzeciw mieszkańcom.
Jeszcze raz Dyrektor podziękował za dobrą współpracę z Gminą Łazy i poprosił radnych o
podjęcie zaproponowanej uchwały.
Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – Henryk Załoga – podziękował Dyrektorowi RPWiK za
przeprowadzenie trudnych prac na terenie Hutek a mianowicie wykonanie przekopu, przy
czym asfalt nie został naruszony i mieszkańcy są bardzo wdzięczni.
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 15 radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 5 głosów wstrzymujących )
podjęła Uchwałę Nr X/101/07 w
sprawie
zatwierdzenia
taryfy
dla
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
terenie Gminy Łazy ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w Zawierciu od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.
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Obrady opuścił radny Tadeusz Czop.

Do punktu nr 11.
---------------------Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury - przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2008 „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.
Następnie poinformowała, że regulamin wynagradzania nauczycieli ma charakter aktu
wykonawczego do ustawy – Karta Nauczyciela i zawiera ustalenia, których adresatami są
pracodawcy – placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Łazy – oraz nauczyciele.
Uchwałę Rady Miejskiej w Łazach w sprawie przyjęcia na rok 2008 regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom,
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy, dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, podejmuje
się w związku z ustawowym obowiązkiem corocznego uchwalania regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
Regulamin wynagradzania został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy:
Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łazach i Miejską Komisją w
Łazach Związku Zawodowego „Kontra”.
Wprowadzone zmiany dotyczą:
1. Zmieniono nazewnictwo Gminy i stanowiska Burmistrza (poprzednio: Miasto i Gmina
Łazy i Burmistrz Miasta i Gminy Łazy).
2. Uporządkowano treść § 2 (rezygnacja z zapisu w ustępach).
3. Skreślono zapisy będące powtórzeniem zapisów w Karcie Nauczyciela lub
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31.01.2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy – aktach nadrzędnych w stosunku do niniejszego regulaminu (cały
poprzedni § 8; były § 18; ust. 3 w byłym § 20).
4. W § 9 dodano ust.4 i 5 określające terminy przyznawania i wypłaty dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
dodatkowe zadania do realizacji w szkole: sprawowanie funkcji wychowawcy klasy i
opiekuna stażu.
5. Wprowadzono dodatki funkcyjne dla opiekuna stażu i za wychowawstwo klasy do
tabeli Nr 1 w § 10 i podniesiono wartości procentowe tych dodatków o 0,5 %. Ponadto
w tabeli tej dodano dla stanowiska dyrektora przedszkola dodatkową kategorię
określającą liczbę dzieci, od której uzależnia się wysokość dodatku do 70%.
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Ujednolicono nazewnictwo dodatków za warunki pracy bez zbędnego dzielenia
warunków na trudne i uciążliwe oraz uzależniono uprawnienie do dodatku
uciążliwego w wysokości 10% od stawki godzinowej nauczyciela za każdą
przepracowaną w tych warunkach godzinę, podobnie jak w przypadku dodatku za
warunki trudne (nowy § 13 ust.3).
7. Skreślono w poprzednim § 20 ust.1 i ust.3 oraz zmieniono treść ust.4 z powodu
niezgodności z delegacją ustawową KN, która upoważnia organ prowadzący jedynie
do ustalenia w regulaminie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a nie
upoważnia do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (obecnie uregulowania dotyczące godzin
ponadwymiarowych znajdują się w treści §17).
8. Uzupełniono zapis w nowym § 19 ust. 2 dotyczący terminów przyznawania nagród
dla nauczycieli, rozszerzając o dodatkowy ewentualny termin z okazji uroczystości
szkolnych o szczególnym znaczeniu, mając na uwadze np. uroczystość nadania
imienia szkole itp.
9. Ponadto w nowym § 20 jasno określono, że kryteria wymienione w ust. 1 dotyczą
Nagrody Dyrektora Szkoły lub Przedszkola i dodano ust.2, stanowiący, że tryb i
kryteria przyznawania Nagrody Burmistrza określa odrębny regulamin.
10. W związku z powyższym zweryfikowano zapis w ust.1 § 22, pozostawiając jedynie
sformułowania dotyczące trybu zgłaszania kandydatów do Nagrody Dyrektora oraz
poprawiono terminy składania wniosków o przyznanie nagrody w ust. 2.
6.

Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu
uchwały.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr IX/102/07
w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2008 „Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli”.
Do punktu nr 12 i 13.
--------------------------Ilona Pelon – Sekretarz Gminy - przedstawiła projekty uchwały w sprawie powiadomienia
o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego dot. Sekretarza Gminy Łazy oraz
Skarbnika Gminy Łazy. Poinformowała, że obowiązek ten wynika z ustawy z dnia
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18.102006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
1)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dot. Sekretarza Gminy.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr X/103/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego (dot. Sekretarza Gminy.)
2)
Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dot. Skarbnika Gminy.
Uwag i propozycji zmian radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady - poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Rada Miejska w Łazach
jednogłośnie ( 14 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr X/104/07 w
sprawie
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego (dot. Skarbnika Gminy).
Do punktu nr 14.
----------------------Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – powiedział, że radny Tadeusz Czop –
zaproponował, aby do przedłożonej treści apelu, będącego przedmiotem dyskusji dopisać
drogę biegnącą z Ciagowic w kierunku Rokitna Szlacheckiego.
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Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – Rafał Porc – powiedział, że apel w przedłożonej
wersji został już podjęty przez Rady Gmin Irządze , Szczekociny, Kroczyce. Apel ten jest
propozycja Starosty Wojdasa odpowiedzialnego za sprawy infrastruktury na terenie powiatu.
Apel ten ma charakter ponadlokalny, gdyż chodzi tu o obwodnicę. Propozycja radnego
Tadeusza Czopa o dopisanie drogi z Ciągowic przez Łazy do Rokitna, ma charakter lokalny i
w związku z tym radny Porc proponuje, aby treści apelu nie zmieniać. Po podjęciu apelu
przez Radę Miejską w Łazach zostanie on przesłany do parlamentarzystów okręgu
sosnowieckiego.
Dodał, że jeżeli radni uznają taką konieczność to mogą wystąpić do parlamentarzystów z
apelem o realizację budowy drogi z Ciągowi do Rokitna.
Radny Władysław Nowak – poparł propozycję podjęcia apelu o budowę obwodnicy i dodał,
że Gmina Łazy poniosła pewne koszty związane z tym zadaniem , np. budowa chodnika przy
ul.1-go Maja w Ciągowicach.Radny podkreślił, że budowa tej obwodnicy jest bardzo ważna
w rozwoju naszej Gminy.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – powiedział, że apel ten został przyjęty
na posiedzeniach rad powiatu, miast i gmin wchodzących w skład powiatu zawierciańskiego.
Rada Miejska w Łazach przez aklamację przyjęła Apel do parlamentarzystów Okręgu
Sosnowieckiego następującej treści:
„Szanowni Państwo! Demokratycznym aktem wyboru w dniu 21 października 2007r.
zostaliście naszymi przedstawicielami w najwyższych organach władzy ustawodawczej
naszej Ojczyzny.
Swoją służbą w rozwiązywaniu najważniejszych spraw naszego regionu, województwa
i kraju udowodnicie, że nasz wybór był słuszny.
Początek kadencji jest więc dobrą okazją do kolejnego podkreślenia, ze jedną
z najważniejszych spraw czekających do rozwiązania na terenie naszego powiatu jest
budowa obwodnicy drogi krajowej nr 78. Drogi, która przebiega także przez powiat
będziński. Decyzja w tej sprawie już zapadła chodzi o to, aby była realizowana
i zakończona w tej kadencji sejmu. Z tą prośbą zwracamy się do was w imieniu ponad
120 tys. mieszkańców powiatu zawierciańskiego”.
Do punktu nr 15.
---------------------Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez
radnych na dzisiejszej sesji, a mianowicie:
Henrykowi Mogieła , który zgłosił:
- potrzebę remontu Szkoły Podstawowej w Ciągowicach ( uszkodzone drzwi wejściowe do
szkoły, dach uszkodzony i przecieka woda do pomieszczeń ), radny dodał, że w ostatnią
sobotę zgłosili się pracownicy do remontu dachu bez żadnych uzgodnień z dyrektorem szkoły
i uważa, że tak nie powinno być - Burmistrz odpowiedział, że firma remontująca
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zareagowała bardzo żywiołowo , gdyż wystosowane zostało od nas pismo o naliczeniu kar
umownych w przypadku nie dotrzymania terminu.
Jeżeli chodzi o remonty dachów na budynkach placówek oświatowych to popiera propozycję
radnego Hoffmana aby sukcesywnie dokonywać wymiany dachów jednak ze względu na
koszty zajmie nam to wiele lat i w tym czasie bieżące naprawy i łatania dachów i tak są
niestety konieczne,

- iż w każdym roku są malowane klasy, jednak wychodzi grzyb i jest uczennica która jest
uczulona na grzyba i nie może uczyć się w tej klasie – Burmistrz odpowiedział, że zostanie to
wykonane, .
- zgłosił, że jest tylko jedna lampa oświetleniowa na terenie Szkoły , jest ciemno, było
ostatnio włamanie – Burmistrz odpowiedział, są lampy i zostaną założone,
- zwracając się do Burmistrza powiedział , że cieszy się, że Kuźnica Masłońska i Ciągowice
mają piękne przystanki, jednak wokół wiaty przystankowej w Ciągowicach jest nieporządek,
prosi o uporządkowanie tego terenu – Burmistrz odpowiedział, że zostanie to wykonane w
przeciągu kilku dni,
- poprosił o spotkanie w sprawie kursowania autobusu PKS z Zawiercia przez Ciągowice do
Sosnowca celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom do pracy – Burmistrz odpowiedział, że
spotkał się z Prezesem SKM z Zawiercia i była propozycja przedłużenia kursu z ostatniego
przystanku „Przyjaźń” do Ciągowic ( w obie strony 10 km ) , w chwili obecnej są oni chętni
do w współpracy w porównaniu do ubiegłego roku .SKM jest na etapie przygotowywania
nowego rozkładu jazdy. Rozważa również możliwość, aby ten teren obsługiwał prywatny
przewoźnik. Należy najpierw się zorientować jakie są potrzeby mieszkańców i o której
godzinie. Zakład Komunikacji Miejskiej jest firmą, której się płaci za każdy kilometr od
przebiegu obojętnie czy jedzie dużo osób, czy jedzie pusty i Gmina musi dopłacać. Są to
pieniądze bardzo duże. Wiemy wszyscy, że do KZKGOP dopłacamy. Mamy informację, że
stawki za przewóz wzrosną o 11 % . Podkreślił, że to jest kolejny argument tego, aby odrzucić
stwierdzenia , że na wsi nic nie robimy bo robimy . Podpisaliśmy taką umowę z KZKGOP na
kursy Grabowa, Niegowonice i Chruszczobród i dalej będziemy do tych kursów dopłacać.
Poprosił o zaangażowanie radnych, a w szczególności zwrócił się z prośbą do radnej
Grzesicy, radnego Henryka Mogieły o konsultacje w tym temacie. Nawet jeżeli teraz zostały
by poczynione konkretne ustalenia to nastąpi to dopiero w czerwcu , lipcu gdy zostanie
zatwierdzony nowy rozkład jazdy na szczeblu wojewódzkim i wiele uzgodnień. Jednak
musimy najpierw skonsultować, czy będzie nas na to stać, a jeżeli nie to będziemy rozmawiać
z prywatnymi przewoźnikami.
Radnej Marcie Grzesicy, która zgłosiła:
- że mieszkańcy Chruszczobrodu nie mają możliwości dojazdu do pracy w sobotę i niedzielę,
gdyż nie kursuje autobus i prosi o pomoc w tej sprawie – Burmistrz udzielając odpowiedzi
radnemu Henrykowi Mogile podkreślił, że to również dotyczy problemu w Chruszczobrodzie
jaki zgłosiła radna Grzesia,
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- zapytała, czy są już ustalenia dot. chodnika przy drodze marszałkowskiej w
Chruszczobrodzie – Burmistrz odpowiedział , że był w Niegowonicach na budowie,
rozmawiał z wykonawcą, który nic na ten temat nie wie. Jest zaniepokojony zakresem robót
w Niegowonicach i w tej sprawie będzie prowadził rozmowy.
Jeżeli chodzi o Chruszczobród to już otrzymał pismo od Zarządu Dróg Wojewódzkich, że
będzie to zadanie wykonane w 2008 roku.

Radnemu Władysławowi Nowakowi, który odnosząc się do informacji Burmistrza dot. prac
między sesjami, zapytał jakie są plany związane z zimowym utrzymaniem dróg w przyszłym
roku i czy w projekcie budżetu zostaną zwiększone środki finansowe na ten cel - Burmistrz
odpowiedział , że w tym roku zostały bardzo zaostrzone wymagania. Podzielona Gmina
została na strefy. Łazy jako jedna strefa i Sołectwa na kilka stref. Zgłosiła się jedna firma na
przetarg do odśnieżania na terenie sołectw i kwota była dość wysoka, natomiast na teren Łaz
nikt się nie zgłosił na przetarg.
Dodał, że zbyt późno został ogłoszony przetarg. W konsultacjach z innymi wójtami ,
burmistrzami sąsiednich Gmin dowiedział się, że pomimo tego, że niektórzy z nich ogłaszali
przetarg w lipcu, sierpniu to i tak nikt się nie zgłosił na przetarg.
W chwili obecnej została zmieniona specyfikacja. Na terenie Łaz odśnieżały dwa samochody
ciężarowe z pługiem i z piaskarką . W chwili obecnej aby ta specyfikacja była łagodniejsza
zostało to zmienione na dwa ciągniki.
Burmistrz dodał, że 7 grudnia br. jest termin otwarcia ofert na sołectwa.
Radnemu Janowi Hoffmanowi, który:
- poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi, czy w roku 2007 były przydzielone podwyżki
dla pracowników SP ZOZ i w jakiej wysokości oraz czy prawdą jest, iż 2 sprzątaczki nie
otrzymały podwyżek – Burmistrz odpowiedział, że zwróci się z oficjalnym pismem do Pani
kierownik w tej sprawie i radny zostanie poinformowany.
Po konsultacji Pan Burmistrz poinformował, że Pani Kierownik na dzisiejszej sesji udzieli
odpowiedzi radnemu, na to pytanie,
- zaproponował, aby podejść kompleksowo do wykonania nowych dachów na budynkach
oświatowych, uważa, że remontowanie i łatanie dziur na dachach szkół nie ma sensu –
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o dachy to już dzisiaj wyjaśniał tą kwestię,
- zapytał, czy będzie wykonany dach na przystanku w Pasiekach – Burmistrz odpowiedział,
że zostanie to zadanie wykonane,
- zapytał, czy nasze służby inwestycyjne konsultują się z Powiatem w sprawie wykonywania
chodników i dróg, czy mają jakiś wpływ na działania Powiatu w tym zakresie. Zgłosił, że
przy drodze 790 był wykonywany chodnik, który ma 2 m szerokości. Uważa, że
wystarczająca byłaby szerokość 1,5m i w związku z tym byłaby możliwość wykonania
jeszcze ok. 70 m więcej. Ponadto uważa, że powinien być wyprofilowany ostry zakręt
i wycięte drzewa rosnące w chodniku – Burmistrz odpowiedział, cały czas jest sprawa ta
konsultowana z Powiatem, jednak prosi o trochę cierpliwości,
- zapytał, czy odbył się konkurs na redaktora Echa Łaz ,
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- ma zastrzeżenia do treści zawartych w tej gazecie, nie jest ta gazeta obiektywna, nie pisze
się np. o podjętej przez grupę 10 radnych uchwały o podniesieniu wysokości diet i co za tym
idzie wypłynięciu z budżetu kwoty 90 tys.zł. do końca kadencji z tego tytułu – Burmistrz
powiedział, że jest problem, rozmawiał z wieloma dziennikarzami, jednak każdy z nich
chciałby otrzymać godziwą zapłatę za pracę. Zaproponował, aby w najbliższym czasie
spotkała się rada programowa i wspólnie należy podjąć decyzję.

Leszek Bogłowskiemu – Wiceprzewodniczącemu RM w Łazach, który:
- zgłosił potrzebę uregulowania organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu
ul. Projektowanej i Daszyńskiego poprzez ustawienie znaku ”STOP” ze względu na
bezpieczeństwo – Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona,
- zgłosił potrzebę ustawienia znaku „zakazu wjazdu” na skrzyżowaniu ul. Różanej
z ul. Tuwima, jest to droga jednokierunkowa, osoby nie znające Łaz jadą pod prąd –
Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona,
- zgłosił, że remont dachu na budynku biblioteki w Łazach był źle wykonywany,
nieodpowiednio został zabezpieczony, przez co zalane zostały pomieszczenia w bibliotece –
Burmistrz odpowiedział, że wykonawca został o tym poinformowany, w umowie ma również
zastrzeżone, że za wszelkiego rodzaju usterki, zniszczenia będzie
musiał ponieść
konsekwencje finansowe,
- zgłosił potrzebę lokalizacji składu opału w Łazach i umożliwienie zainteresowanym
uruchomienia takiego składowiska na naszym terenie za rozsądną cenę dzierżawy gruntu –
Burmistrz odpowiedział sprawa jest mu znana i teren ponad 2 ha nie jest na pewno z
przeznaczeniem na skład opału, gdyż gmina posiada nie wiele takich terenów. Jest możliwość
przeznaczenia pod inne działalności. Uważa, że zainteresowanemu może wskazać inny teren
z przeznaczeniem na skład opału i zaprasza do rozmowy.
Anna Tarapaty-Pogoda – Kierownik SP ZOZ w Łazach – wystąpiła w sprawie zarzutów
Sołtysa Sołectwa Niegowonice Wiesława Ludwikowskiego i radnego Jana Hoffmana dot.
Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach i powiedziała:
„Panie przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu Szanowni zebrani
Po raz kolejny chcę odnieść się do zarzutów ,które zostały mi postawione na ostatniej sesji
przez sołtysa Ludwikowskiego i radnego Hoffmana.
Zarzut pierwszy – sprawa okien . Podobno nieprawdą jest ,że okna te zostały ukryte na
strychu , tu rzeczywiście przejęzyczyłam się , nie ma strychu w ośrodku zdrowia w
Niegowonicach , ale co to za różnica panie sołtysie , gdzie okna leżały , pod stropodachem , w
piwnicy czy na piętrze . Okna kupione za społeczne pieniądze stały tam co najmniej 10 lat . i
to jest niezaprzeczalny fakt . Było to już tak dawno , że nikt dziś nie umie mi dokładnie
określić daty ich zakupu . Pytam państwa , który dobry gospodarz dostaje w prezencie okna i
nie zabiega , żeby je niezwłocznie wprawić narażając budynek na dalsze niszczenie , a okna
na ich wypaczenie ? Macie państwo swoje domy , zarządzacie wspólnotami mieszkaniowymi
i czy tak postępujecie? I wiecie państwo , że w niczym nie przeszkadza wcześniejsze
wprawienie okien , przed remontem budynku . Chyba pan Hoffman sobie przypomina , że
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zaraz po znalezieniu tych okien szukaliśmy firmy , która mogłaby je niezwłocznie wstawić . I
pan panie radny Hoffman znalazł taką firmę i okna zostały wprawione , i o ile pamiętam
pan również był co najmniej zdziwiony tą sytuacją . Gmina zapłaciła za tę usługę i dziwi
tylko fakt , że kierownik ośrodka wcześniej o to nie zadbał . Koszt tej usługi wynosił 4800 zł .
w tym 2700 zł dała rada sołecka – resztę finansowała gmina .
Drugi zarzut : źle przeprowadzony remont . Otóż proszę państwa SPZOZ istnieje na terenie
gminy Łazy od października 2003 roku . Już wielokrotnie mówiłam , że po przejęciu służby
zdrowia przez gminę Łazy Sanepid postawił mi ultimatum : albo rozpocznę natychmiast
remont ośrodka , w Niegowonicach , albo ośrodek jest do zamknięcia . I tutaj nasuwa się
pewna dygresja , mianowicie: budynki przeznaczone na ośrodki zdrowia w naszej gminie
wszystkie były budowane w latach pięćdziesiątych i tylko ośrodek w Niegowonicach nadawał
się do natychmiastowego zamknięcia . Czy mieszkańcy Niegowonic to jacyś wandale ? ,
którzy zdemolowali ten budynek ? Ja mam inne zdanie o mieszkańcach Niegowonic . To
dobrzy gospodarze , zapobiegliwi i chętni do pomocy ludzie . Nasuwa mi się w związku z
tym tylko jeden wniosek – budynek ten nie miał po prostu dobrego gospodarza , który dbałby
o jego stan .W związku z taką rygorystyczną decyzją sanepidu musieliśmy rozpocząć remont
niezwłocznie . Zakład nasz w tym czasie nie miał funduszy na przeprowadzenie remontu ,
przejęliśmy od powiatu 4 ośrodki zdrowia w stanie złym , ze 100 tysięcznym długiem
pracowniczym . Szukaliśmy więc pomocy w gminie i wśród mieszkańców Niegowonic .
Sołtysi Niegowonic Niegowoniczek i Grabowej zbierali pieniądze od mieszkańców i zebrali
9485 zł. ,które w dniu 30 maja 2005 roku zostały przelane na konto urzędu .
Zakład nasz zawarł porozumienie z Urzędem M . i Gminy Łazy na dofinansowanie kosztów
remontu ośrodka w Niegowonicach i na tej podstawie również 30 maja 2005 roku przelał 20
tysięcy zł. Pieniądze te zdobyliśmy kosztem wyrzeczeń płacowych całej załogi . Również z
własnych funduszy pokryliśmy koszt projektu architektonicznego , zapłaciliśmy za wymianę
instalacji elektrycznej , wymianę grzejników CO , oraz zakup krzeseł i innych drobnych
akcesoriów . Wydatki te opiewały na kwotę 14 .847 zł. Całkowity koszt remontu wraz z
wkładem stomatologa w kwocie 4.700 zł. Wyniósł
Pan sołtys Ludwikowski twierdzi , że tylko mieszkańcy Niegowonic zbierali pieniądze na
remont ośrodka . Otóż jest pan w błędzie panie sołtysie . Mieszkańcy Wysokiej i Wiesiółki
również zbierali pieniądze na swój ośrodek ,
a mieszkańcy Chruszczobrodu dali pieniądze na nowe EKG i obiecują że jak będziemy
remontować ich ośrodek to także zorganizują zbiórkę pieniędzy. Wracając do remontu w
Niegowonicach, to gmina Łazy , a nie SPZOZ organizowała przetarg , gmina wyznaczała
inspektora nadzoru ,który podpisywał protokół odbioru prac remontowych . Ja jestem
lekarzem , i nie znam się na pracach budowlanych . Rola moja ograniczała się tylko do
dopilnowania wymogów sanitarnych i medycznych . Więc nie do mnie proszę kierować te
zarzuty . Nie mówię tego po to ,żeby zrzucić jakąś winę na pracowników gminy . Remont
przeprowadzony był prawidłowo , a jak państwo wiecie zawsze w czasie tak dużych prac
wychodzą różne niedociągnięcia czy usterki , które należy poprawić . Po to jest gwarancja na
prace remontowe i wykonawca ma usunąć wszystkie mankamenty i tak też się stało w
Niegowonicach . W pierwotnym kosztorysie było szpachlowanie ścian . Pan Hoffman
stwierdził , że jest to robione źle i chwała mu za to , że zwrócił na to uwagę . Została
powołana komisja z inspektorem nadzoru , władzami gminy ,i wykonawcą , która
zatwierdziła kładzenie płyt kartonowo gipsowych .Był to dobry pomysł , ale pytam czemu
mnie przypisuje się jakąś winę ?Minęło 3 , 5 roku od zakończenia remontu, a pan sołtys
stwierdza , że remont był wykonany cytuję po łepkach . Dlaczego przez tak długi okres czasu
nie zgłaszał uwag u inwestora , czyli w urzędzie Miasta i Gminy Łazy? Dlaczego ja jestem
osobiście w tak bezpardonowy sposób atakowana ? Dlaczego również inne uwagi dotyczące
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funkcjonowania placówek SPZOZ nie są zgłaszane bezpośrednio do mnie , ale przedstawiane
na forum rady miejskiej ?Problemy z funkcjonowaniem zakładu , pracą personelu
rozwiązywane są jak w każdym zakładzie i nie ma potrzeby wywlekania ich na sesji rady
miejskiej , która nie jest stroną Inie ma kompetencji w tym zakresie . W sprawach skarg i
wniosków przyjmuję zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego w każdy wtorek
od 13 do 14 a w sprawach pilnych w każdej chwili . Pan Hoffman zarzuca mi ponadto , że
nigdy nie byłam w ośrodku w Niegowonicach .
Nie wiem proszę państwa gdzie wobec tego ja tak często jeżdżę . Może do jakiegoś innego
ośrodka zdrowia , który jest w Niegowonicach ? Pan Hoffman zapomniał , że raz nawet
osobiście go podwoziłam do ośrodka w czasie remontu i wspólnie ustalaliśmy szczegóły
związane z wykonywanymi pracami . Nie wiem co miał znaczyć ten zarzut . Pan Hoffman
społecznie jako radny nadzorował prace remontowe to czemu wtedy nie zwrócił uwagi na
inne błędy ? może można by je wtedy jeszcze naprawić . Ale oświadczam państwu remont
przeprowadzony był prawidłowo .Na takiej kubaturze jaka jest w ośrodku nie da się wymyślić
jakiś cudów ,Sanepid odebrał budynek bez żadnych zastrzeżeń.
Sprawa wilgoci w piwnicy ośrodka .
Wilgoć chyba nie jest tam dopiero od 2003 roku , ale była tam znacznie wcześniej . i
wcześniej nikomu nie przeszkadzała ?Wtedy gdy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
wykonywał remont dachu rynna odprowadzająca wodę od strony północnej była źle
zamontowana i nie było od niej prawidłowego odprowadzenia wody . Wezwałam firmę ,
która wykonała prawidłowe odprowadzenie wody z tej rynny i uważam , że teraz mur już nie
będzie przemakał, ale gdzie był kierownik ,kiedy było to robione? I czemu nie zadbał o
prawidłowe wykonanie tej pracy ?Jest w końcu mężczyzną i powinien lepiej znać się na
takich sprawach niż ja . Przez te wszystkie lata ściana porządnie namokła i teraz trzeba czasu
żeby ją wysuszyć. Ale zapewniam pana sołtysa ,że z tego powodu budynek na pewno się nie
zawali .Żeby jednak całkowicie zlikwidować wilgoć w piwnicach należałoby odwodnić cały
budynek , ale to nie jest zrobione ani w Łazach , ani w Wysokiej, bo po prostu nie mamy na to
pieniędzy .
Następny zarzut : podobno gorzej traktuję personel w Niegowonicach . To jest zarzut
całkowicie wyssany z palca . Zarzuca mi pan sołtys , że cytuję :pałam dziwną miłością do
doktora Sołtysika i personelu w Niegowonicach . Cytat ten pozostawiam bez komentarza ,
ale domyślam się o co sołtysowi chodzi . Otóż po wydzieleniu się zakładu ze struktur ZLA w
Zawierciu opracowałam nowy regulamin wynagradzania . Poprzedni był przestarzały ,
krzywdzący niektórych pracowników więc należało go zmienić . Przeprowadziłam tę operację
tak , że nikt , powtarzam nikt nie stracił finansowo na tych zmianach . Stare przyzwyczajenia
niektórych pracowników jeszcze z czasów PRL-u musiały być zmienione . Wszystkich
pracowników traktuję jednakowo . Wielokrotnie załagodziłam skargi pacjentów np. na dr
Sołtysika . Na bieżąco informowałam go o tych incydentach i za moją postawę w tych
sprawach pan Sołtysik dziękował mi . Raz rzeczywiście dr . Sołtysik został ukarany
upomnieniem . Kara ta nigdzie już nie widnieje w aktach i szkoda , że sołtys publicznie o
tym po raz kolejny przypomina . A skoro już o tym mówimy to wyjaśnię o co chodzi .
Na początku istnienia SPZOZ u zostało zorganizowane w ośrodku zdrowia w Niegowonicach
zebranie , o którym pan Sołtysik nie powiadomił mnie . Ja proszę państwa zarządzam
budynkami gminnymi i muszę wiedzieć co się w nich dzieje i jakie tam są organizowane
spotkania . Może następnym razem spotka się tam jakaś sekta , albo ktoś inny urządzi, np.
dyskotekę . ? Kierownik ośrodka zna swoje obowiązki , bierze za to dodatek funkcyjny i
wystarczyło tylko mnie o tym poinformować .
Następna sprawa prywatyzacja: Panie sołtysie Ludwikowski –z całym szacunkiem dla pana
ale o prywatyzacji nie decyduje rada sołecka , ale rada społeczna , a rada społeczna na
ostatnim posiedzeniu podjęła decyzję , że prywatyzacja możliwa jest dopiero po zakończeniu
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programu dostosowawczego i to będzie wtedy prywatyzacja całej gminnej służby zdrowia a
nie tylko Niegowonic . W dniu 6 listopada 2007 r. wszyscy lekarze POZ wraz z dr .
Sołtysikiem zostali poinformowani o tej decyzji . Na tym zebraniu obecni lekarze
zadeklarowali swój udział w prywatyzacji zakładu . W czasie tego spotkania wobec
wszystkich zebranych zapytałam dr Sołtysika czy kiedykolwiek zgłaszane przez niego
problemy dotyczące ośrodka w Niegowonicach zostały przeze mnie zlekceważone i nie
rozwiązane . Odpowiedź była przecząca . Ponadto stwierdził , że nic mu nie jest wiadomo o
zarzutach postawionych mi na sesji i on tych zarzutów nie zgłaszał . Szanowni Państwo ,
Panowie Ludwikowski i Hoffman na ostatniej sesji obrzucili moją osobę błotem mając
nadzieję , że chociaż trochę tego błota przyklei się do mnie . Chcę więc oddać moją
działalność jako kierownika SPZOZ pod osąd szanownej Radzie . Działamy dopiero czwarty
rok . Wyremontowaliśmy trzy z czterech ośrodków zdrowia . Wymieniliśmy stary sprzęt
medyczny , który kupowany był jeszcze w latach siedemdziesiątych . Każdy ośrodek ma
nowe EKG , jest kupiony wysokiej klasy aparat USG ,do którego mają dostęp wszyscy nasi
pacjenci . Otwarliśmy nową poradnię diabetologiczną , tak bardzo potrzebną na naszym
terenie . Jak zaczynaliśmy naszą działalność do zakładu było zadeklarowanych około 8 tys.
Pacjentów . Na chwilę obecną jest ich ok. 12 tysięcy .Chyba świadczy to o tym , że pacjenci
chcą się u nas leczyć. Pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej na remont przychodni w
Łazach w kwocie 400 tyś. zł. Wyremontowaliśmy w tym roku ośrodek zdrowia w Wysokiej ,
przygotowujemy się do remontu ośrodka w Chruszczobrodzie . Wprowadziliśmy drugiego
lekarza do Niegowonic za co dziękowało mi wielu mieszkańców wsi .Wypłaciliśmy cały dług
pracownikom , który przejęliśmy od ZLA Zawiercie .Rozmawiam często z dyrektorami
publicznych zakładów w naszym powiecie . Wszyscy są pełni podziwu dla naszych dokonań,
gratulują nam sukcesu , i bardzo przykre proszę państwa jest to , że najwięcej wrogów mamy
wśród swoich .
Nie wszystko jednak udało nam się załatwić . Zrezygnował z pracy w Chruszczobrodzie
stomatolog , nie mamy tam pediatry , ale czynimy wszelkie starania , aby tę sytuację zmienić .
Wszyscy państwo wiecie jak trudna jest sytuacja w służbie zdrowia , ile placówek jest
zadłużonych . Nasz zakład nie ma długów ,partycypuje w kosztach remontów gminnych
budynków , staramy się w miarę możliwości podnosić wynagrodzenia pracowników . Proszę
Państwa ponieważ po raz kolejny zaatakowano moją osobę wnosząc te same zarzuty myślę ,
że dziś wyczerpująco na nie odpowiedziałam . Ja innej prawdy nie znam na temat ośrodka w
Niegowonicach i nie będę więcej zajmować czasu szanownej radzie i po raz kolejny mówić o
tych samych sprawach . Korzystając z okazji zapraszam wszystkich radnych i sołtysów ,
którzy nie byli jeszcze w ośrodku w Niegowonicach i żeby sami ocenili czy zarzuty są
prawdziwe .
Proszę abyście państwo sami ocenili różnice wyglądu ośrodka przed i po remoncie oglądając
zdjęcia , które chcę państwu zademonstrować .
Dziękuję za uwagę”.
Następnie Pani Kierownik ustosunkowała się do zarzutu radnego Hoffmana, że Panie
sprzątaczki nie otrzymały podwyżki.
Powiedziała, że pierwszą podwyżkę jaką mogła wypłacić to był wrzesień 2006 rok, to była
niewielka podwyżka ale taka na jaką było ich stać. Wówczas Panie sprzątaczki otrzymały
proporcjonalnie wyższą podwyżkę niż pielęgniarki, ponieważ zarabiały naprawdę bardzo
mało. Następna podwyżka na początku 2007 roku była przekazana po strajkach lekarzy i
pielęgniarek przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla personelu medycznego na osobnej
fakturze. Z tych pieniędzy nie mogła przeznaczyć żadnych środków na podwyżki dla
sprzątaczek, co starała się im wytłumaczyć i nie rozumie skąd ten zarzut.
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Zwracając się do radnego Hoffmana powiedziała, że „na początku naszej działalności
wielokrotnie Pan przychodził do ośrodka, rozmawialiśmy o wielu rzeczach, dyskutowaliśmy
i załatwiali różne problemy , więc dlaczego nagle stałam się Pańskim wrogiem, dlaczego
publiczne na sesji wyciąga rzeczy, które są nie zgodne z prawdą, chociażby te podwyżki.
Następnie na sesji Rady był publiczny zarzut , że w Ośrodku Zdrowia w Niegowonicach dach
przecieka. W związku z tym wezwała fachowców, którzy stwierdzili, że dach nie cieknie lecz
są tylko mikroskopijnej wielkości pęknięcia papy i skoro już byli na dachu więc to naprawili.
Na pytanie jakie skierowała do dr Sołtysia „gdzie przecieka dach” odpowiedział, że nie
przecieka a widoczna plama to stary ślad z przed remontu.
Radny Władysław Nowak – zawnioskował, aby w planie Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej w planie na przyszły rok uwzględnić zagadnienie dot.służby
zdrowia oraz sesję w tym temacie.
Do punktu nr 16.
---------------------Zapytania i wolne wnioski
Radny Władysław Nowak zaproponował, aby w przyszłym roku zaplanować sesję Rady
poświęcona dyskusji nad sprawami służby zdrowia,
Radny Jan Hoffman:
- zapytał, czy planowany jest remont przystanku w Niwie Zagórczańskiej,
- zgłosił potrzebę ustawienia znaków informacyjnych przy wjeździe na ul. Kolejową
w Niegowonicach,
- zgłosił radnym Powiatu, że droga powiatowa z Niegowonic do Łaz podczas ostatnich
opadów śniegu nie była posypywana, stwierdził że Powiat podczas zimy źle utrzymuje
drogi, nie wywiązuje się z tego zadania należycie. Powiedział że drogi gminne również nie
były posypywane, było ślisko i niebezpiecznie,
- zwracając się do radnych powiatowych zapytał co powiat zrobił we wszystkich ośrodkach
zdrowia przez szereg lat, że były do takiego stanu doprowadzone, że dopiero Gmina je
musiała przejąć. Przez tak długi okres czasu zakupiono tylko piec do centralnego ogrzewania,
który się nie nadaje do palenia o czym Pani Kierownik dobrze wie. Dodał, że Pani Kierownik
narzeka, że nie chcą się z nią spotkać a gdy doszło do spotkania to doktor Sołtysik otrzymał
naganę. Radny podkreślił również, że sama Pani Kierownik powiedziała, że się nie zna na
remontach, powinna leczyć.
Radna Marta Grzesica – odczytała podziękowanie od Księdza Proboszcza i całej wspólnoty
mieszkaniowej dla Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu za pomoc i wsparcie
w pozyskiwaniu środków finansowych na monitoring i oświetlenie zabytkowego Kościoła.
Po odczytaniu podziękowania zwróciła się z prośbą do radnego Jana Hoffmana i Sołtysa
Wiesława Ludwikowskiego, aby pozostawili w spokoju sprawę Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach. Następnie swoje słowa radna skierowała do Pana Burmistrza z prośbą ,
aby przerwał wszelkie dyskusje na ten temat. Zaproponowała, aby spotkać się na posiedzeniu
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Rady Społecznej i rozmawiać o problemach. Podkreśliła, że Pani Kierownik Anna TarapataPogoda jest osobą poważną , dojrzałą. Jest lekarzem, autorytetem do którego nie wypada
kierować takich wypowiedzi jakie tutaj nastąpiły.
Przewodniczący Rady – poparł propozycję radnego Władysława Nowaka w sprawie
wspólnego spotkania z Radą Społeczną SP ZOZ – u wraz z Komisją Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Zaproponował również, aby w spotkaniu tym uczestniczyli
lekarze z poszczególnych Ośrodków Zdrowia z terenu naszej Gminy.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – podziękował za odpowiedź Pani
dr Pogodowej na jego jak sama podkreśliła „ błotem obrzucanie”, choć uważa, że to nie
było”błotem obrzucanie” lecz wytknięcie pewnych spraw a odpowiedź otrzymał w stylu
„ radio erewań”. Dodał, że Pani Kierownik ukierunkowywała pewne jego pytania a na
niektóre nie odpowiedziała w ogóle i stwierdził, że nie ma ochoty odsłuchiwać ich. Pytał jaki
był udział poszczególnych społeczeństw w remontach ośrodków, na co uzyskał odpowiedź, że
tylko społeczeństwo Niegowonic miało udział w remoncie ośrodka. Podkreślił, że Sołtys nie
jest tylko do zbierania podatków, ale również jest przedstawicielem społeczeństwa i powinien
dbać o ich interesy również na zewnątrz. Oczekiwał od Pani Pogody słowa „przepraszam” za
przejęzyczenie się, gdyż okna nie zostały ukryte na strychu lecz złożone na piętrze ( dodał, że
w Przychodni Zdrowia w Niegowonicach nie ma strychu”. Kończąc przytoczył motto
życiowe Księdza Joniaka „ nie wystarczy człowiekiem się urodzić, człowiekiem trzeba
jeszcze być”.
Danuta Ludwikowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 w Łazach – zgłosiła, że
na osiedlu XXX Lecie w Łazach bardzo często wyłączana jest energia elektryczna, brak
energii trwa nawet kilka godzin. Zgłosiła również, że nie można dodzwonić się do Zakładu
Energetycznego z interwencją.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki - zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie
i pomoc w uregulowaniu stanu prawnego drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w
Hutkach Kankach - od kapliczki w stronę lasu, są to działki nie tylko rekreacyjne ale także
działki leśne, stanowiące własność mieszkańców Hutek Kanek. Sołtys nadmienił, iż wie że
część właścicieli działek rekreacyjnych aktem notarialnym ustanowiło służebność gruntową
przejazdu i przechodu do swoich działek, natomiast pozostali właściciele takiej służebności
nie posiadają. Sołtys nadmienił, iż zainteresowani zwracają się do niego z zapytaniami
w powyższej sprawie, dlatego też prosi o informację jak wyglądają dalsze czynności celem
uregulowania drogi dojazdowej do posesji zainteresowanych. Poprosił o udzielenie informacji
na piśmie.
Korczyński Czesław – Sołtys Sołectwa Turza – podziękował Burmistrzowi za pomoc
w remoncie pomieszczenia znajdującego się w Strażnicy OSP oraz za ujęcie w planie na
2008 rok wykonanie ul. Polnej.
Adam Stajno – Sołtys Sołectwa Skałbania :
- poprosił Burmistrza o ujęcie w planie na 2008 rok
oraz utwardzenie,

przedłużenia ul. Leśnej w Skałbanii

- zgłosił, że brak jest prądu w kaplicy,
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- zgłosił potrzebę wyrównania drogi ze Skałbanii do Grabowej, co umożliwi że prywatny
przewoźnik zgodzi się uruchomić kurs ze Skałbanii do Łaz.
Edward Zadworny – Sołtys Sołectwa Wiesiółka :
- poprosił o naprawę dachu wiaty przystankowej w Wiesiółce,
- zgłosił potrzebę oświetlenia terenu przy szkole w Wysokiej,
- podziękował za wykonanie placu zabaw w Wiesiółce.
Józef Nicoś – Sołtys Sołectwa Ciągowice – poprosił o uregulowanie sprawy własności dróg:
Wolności, Kościuszki, Św.Jana, Wojska Polskiego w Ciągowicach, aby ustanowić
1 właściciela tych dróg, gdyż corocznie są problemy z ich odśnieżaniem.
Andrzej Pniak – Sołtys Sołectwa Chruszczobród:
- zgłosił, że na ul.Reja w Chruszczobrodzie ponownie wystąpiły dziury,
- zgłosił, że na wjeździe z ul. Mickiewicza na ul. Leśną są dziury, które uniemożliwiają
wjazd i wyjazd,
-zakwestionował jakość odśnieżanie dróg na terenie Gminy, uważa że zaraz po odśnieżeniu
należy drogę posypać solą,
- zgłosił potrzebę wyrównania ul.Bocznej w Chruszczobrodzie, gdyż do ul. 20-go Stycznia
nie da się dojechać oraz zamontowanie barier na zakręcie na ul.Bocznej,
Radna Marta Grzesia – powiedziała, że podczas odśnieżania drogi powiatowej przez pługi
zasypywany jest chodnik, poprzez co nie ma możliwości przejścia. Zwróciła się o odśnieżanie
chodnika przy tej drodze ze względu na bezpieczeństwo.
Do punktu nr 17.
---------------------Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek
obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 15.00 ogłosił zamknięcie X sesji
Rady Miejskiej w Łazach
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Teresa Kurzacz
Małgorzata Jurkin
Maciej Kubiczek
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