P R O T O K Ó Ł Nr V/11
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 21 luty 2011 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych
Obecnych na sesji Rady - 13 radnych (zgodnie z zał. nr 1)
Nieobecni Radni usprawiedliwienie – zwolnienia lekarskie : Radna Anna Staniaszek i Radny
Krzysztof Uzarski.

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
Mieszkańcy MiG Łazy
Lista osób spoza grona Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach Maciej Kubiczek poprosił wszystkich o
powstanie z miejsc i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Pana Adama Stajno Sołtysa
Sołectwa Skałbania.

Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach dokonał Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łazach.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Sesję przybyło 13 Radnych.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni otrzymali zawiadomienia
o Sesji z proponowanym porządek obrad wraz z materiałami.
Marta Grzesica – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – odczytała proponowany
porządek obrad, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował zmiany do odczytanego porządku obrad Sesji a mianowicie:
aby wprowadzić dodatkowy punkt jako 5 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści
załącznika nr 2 Uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
Przewodniczący Rady - poinformował, że wszystkie Komisje Rady zaopiniowały negatywnie
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf w zawiązku z czym proponuje w punkcie 4
porządku obrad dokonać zmiany zapisu, który by brzmiał: „Podjęcie uchwały w sprawie:
odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO
SOS sp.z o.o. w Wysokiej na okres od 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r.”
Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą inne uwagi do porządku obrad.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący
z proponowanymi zmianami.

Rady

-

poddał

pod

głosowanie porządek

obrad

wraz

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) przyjęła porządek obrad Sesji jak
niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 stycznia 2011
roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania
ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej na okres od 01.04.2011 r.
do dnia 31.03.2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia treści załącznika nr 2 Uchwały w sprawie budżetu
Gminy Łazy na rok 2011.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę
3.478.459 zł.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę
3.371.541 zł.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Trzymaj Formę” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu
1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Taniec i śpiew łączy ludzi”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach
konkursu 1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu „Szansa na zmiany” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu
1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Łazach.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania radnych.
15. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres między sesjami
Rady.
16. Odpowiedzi na zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
19. Zamknięcie sesji.
Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał Radnych, czy
wnoszą uwagi do protokołu Nr IV/11 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28.01.2011 r.
Poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz
przed Sesją na sali narad i zapytał, czy są uwagi do protokołu.
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Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamację protokół Nr IV/11 z Sesji Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 28.01.2011 r.
Do punktu nr 4.
Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że Zakład Utylizacji EKO SOS zwrócił się o
zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Utylizacji EKO SOS sp. z
o.o. w Wysokiej na okres 12 miesięcy od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków rada gminy odmawia zatwierdzenia taryfy jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z
przepisami.
Przedmiotowa taryfa zawiera dwie grupy taryfowe tj. budynki mieszkalne i instytucje
użyteczności publicznej ze stawką 14 zł 50 gr za m3 odprowadzanych ścieków oraz
przedsiębiorców i przemysł ze stawką 20 zł 80 gr za m3. Podstawą tych wyliczeń była
informacja, że średnia roczna ilość odbieranych ścieków w zakresie pierwszej grupy taryfowej
wynosi 8 184 m3 rocznie.
Podczas obrad jednej z Komisji Rady Miejskiej przedstawiciel wnioskodawcy oświadczył, że
podane wielkości odbieranych ścieków mogą być niedoszacowane ze względu na trudności w
uzyskaniu przez wnioskodawcę informacji dotyczących zakupionej wody przez głównego
odbiorcę ścieków w Wysokiej tj. Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz Dom”.
Weryfikując dane przedstawione przez wnioskodawcę na podstawie informacji uzyskanych ze
spółki PROMAX sp. z o.o. będącej dostawcą wody dla przedmiotowej Spółdzielni ustalono, że w
2010 r. ilość sprzedanej wody na rzecz Spółdzielni przekroczyła 12 tys. m3.
W zaistniałej sytuacji nie można dać wiary danym zawartym w taryfie, że ilość ścieków
odprowadzanych przez odbiorców w ramach grupy taryfowej dotyczącej budynków
mieszkalnych wynosi 8 184 m3 rocznie podczas gdy tylko zużycie wody największego odbiorcy
wynosi ponad 12 tys. m3 rocznie.
Skutkuje to uznaniem, że przedmiotowe taryfy nie zostały sporządzane zgodnie z przepisami
gdyż oparto je na danych nie mających oparcia w faktach, a zaniżenie ilości odprowadzanych
ścieków prowadzi do nieuzasadnionego podwyższenia ceny za ich odbiór.
Rada Miejska w Łazach uznała jednocześnie, że przedmiotowe uchybienie rzutuje na legalność
całości taryfy i odmawia jej zatwierdzenia.
Radny Jan Hoffman - zwracając się do Mecenasa Kani powiedział, że jak poprzednio
ustalaliśmy ceny wody i byliśmy przeciwni to była mowa, że i tak te ceny wejdą i zapytał jak to
się ma teraz do ścieków.
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Pan Sławomir Kania – powiedział, że jeżeli Rada podejmie uchwałę o odmowie zatwierdzenia
taryf i uchwała stanie się prawomocna i nie zostanie zatwierdzona przez nadzór prawny to wtedy
te taryfy nie wchodzą w życie. Jeżeli byście Państwo nie podjęli żadnej uchwały wówczas taryfy
wchodzą z mocy prawa.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że na Komisjach byliśmy jednogłośni i mówiliśmy, że
nie zatwierdzimy tych taryf, ale skutkowało by tym, że i tak po pewnym czasie by weszły w
życie . Dlatego na te okoliczności, które ujawniły się na Komisji Budżetowej była podstawa żeby
przygotować inny projekt uchwały, który teraz podejmiemy i automatycznie te stawki nie zostaną
zatwierdzone. Radna dodała, że zabrała głos z uwagi na to, że na dzisiejszej Sesji jest nieobecna
Przewodnicząca Komisji Budżetowej z powodu choroby.
Więcej chętnych do zabrania głosu nie było . W związku z czym Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do omawianego projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/26/11
w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków dla Zakładu
Utylizacji EKO SOS sp.z o.o. w Wysokiej na okres od 01.04.2011 r. do dnia 31.03.2012 r.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że ponowne ustalenie treści załącznika nr
2 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011 wynika z faktu ujawnienia błędu
drukarskiego w tymże załączniku. W wierszu 01041 w pozycji programy finansowane z udz. śr.
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jest kwota 5.295.649 zł, a powinno być 3.294.946 zł. Jednocześnie ulegnie
zmianie wartość sum działu 010 oraz ogółem. Nieusunięcie błędu może skutkować wszczęciem
postępowania nadzorczego w stosunku do podjętej uchwały i jej uchylenia.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/27/11
w sprawie: ustalenia treści załącznika nr 2 Uchwały w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok
2011.
Do punktu nr 6 i do punktu nr 7.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że omówi wspólnie dwa projekty uchwały
w sprawach: : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541 zł oraz w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.478.459 zł.
Zgodnie z przyjętym przez Wysoką Radę budżetem Gminy Łazy na rok 2011 zaplanowano
przychody budżetu w wysokości 11.513.666 zł z tego kredyty w wysokości 6.850.000 zł oraz
pożyczki w wysokości 3.396.866 zł. Aktualnie przedkładamy projekt uchwały na zaciągnięcie
kredytu w wysokości 3.478.459 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostała kwota planowanego kredytu w wysokości
3.371.541 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych ze
środków unijnych ujęta będzie w odrębnej uchwale.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541 zł.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/28/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.371.541 zł.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.478.459 zł.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/29/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.478.459 zł.
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Do punktu nr 8.
Katarzyna Łowicka – Przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego –
powiedziała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji” Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Gmina Łazy otrzymała środki
finansowe na realizację projektu pt. Trzymaj Formę. Całkowita wnioskowana wartość projektu to
kwota 40 452,21 PLN (w tym wartość dofinansowania 100%). Projekt skierowany jest do 20
osób niepełnosprawnych ( 9 kobiet i 11 mężczyzn) mieszkańców powiatu zawierciańskiego:
gminy Ogrodzieniec i Łazy , wsi: Kiełkowice, Hutki- Kanki, Niegowonice, Chruszczobród,
Wysoka oraz Łazy i Ogrodzieniec ( w wieku 18-60 r.ż) i 15 osób nieaktywnych zawodowo (11
kobiet i 4 mężczyzn ) mieszkańców gminy Łazy ( w wieku 18-60 r.ż) .Projekt ma na celu
realizację oddolnej inicjatywy zmierzającej do integracji społecznej osób niepełnosprawnych
i nieaktywnych zawodowo poprzez udział w zajęciach o charakterze sportowym .Realizacja
projektu przewidziana jest na okres 01.06.2011 do 30.10.2011 r.
W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie: 3-dniowego szkoleniowego obozu
sportowego, sport to zdrowie-warsztatów integrujących promujących aktywność fizyczną oraz
konkursu sportowego ,, Trzymaj formę ‘’
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji .
Radna Marta Grzesica – w imieniu wszystkich serdecznie podziękowała Chrześcijańskiemu
Stowarzyszeniu Dobroczynnemu za podjęcie tej inicjatywy i pozyskanie środków zewnętrznych,
które zostaną przeznaczone na tak szczytny cel.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/30/11
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Trzymaj Formę” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne

na

rzecz

aktywnej

integracji”

w

ramach

konkursu

1/POKL/7.3/2010

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Do punktu nr 9.
Katarzyna Łowicka – Przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego –
powiedziała, że W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Gmina Łazy otrzymała środki finansowe na
realizację projektu pt. „Taniec i śpiew łączy ludzi”. Całkowita wnioskowana wartość projektu to
kwota 48 144,14 PLN. (w tym wartość dofinansowania 100%). Projekt adresowany jest do
mieszkańców gminy Łazy i Ogrodzieniec – 20 osób niepełnosprawnych (9 kobiet i 11 mężczyzn)
i 15 osób nieaktywnych zawodowo (11 kobiet i 4 mężczyzn) realizowany jest w okresie styczeńczerwiec 2011.Głównym celem projektu jest integracja społeczna mieszkańców gmin miejskowiejskich ze społecznością lokalną poprzez udział w działaniach o charakterze artystycznym.
W ramach projektu oferujemy:
I
4-miesięczne warsztaty szkoleniowe (raz w tygodniu po 2 godz.) w „Domu Nadziei”
przy ul. Brzozowej 19 w Łazach:
-

zajęcia choreograficzne
zajęcia teatralno-wokalne
zajęcia medialne
zajęcia plastyczne

II
Udział w zajęciach szkoły Teatru Rozrywki w Chorzowie – 3 lekcje dotyczące
tworzenia spektakli i przedstawień scenicznych.
III
3-dniowy wyjazd szkoleniowo integracyjny w Beskidy – doskonalenie wybranego
repertuaru oraz dodatkowe atrakcje:
-  zabawy taneczne
- biesiada przy ognisku
- spotkania z twórcami regionalnymi
-  zwiedzanie okolicy.
IV Udział w koncercie promującym twórczość artystyczną uczestników projektu oraz
drobne nagrody rzeczowe, dyplomy pamiątkowe, poczęstunek.
Planujemy również wydanie albumu pamiątkowego z fotografiami wykonanymi przez
uczestników projektu oraz nakręcenie filmu z przebiegu koncertu finałowego.
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji .
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/31/11
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Taniec i śpiew łączy ludzi” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach konkursu
1/POKL/7.3/2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 10.
Agnieszka Migdał – Przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego –
powiedziała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Gmina Łazy otrzymały
środki finansowe na realizację projektu pt. „Szansa na zmiany – integracja społeczna
mieszkańców gmin Łazy i Ogrodzieniec”. Całkowita wnioskowana wartość projektu to
kwota 42 844,51 PLN (wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 100%).
Projekt skierowany jest do 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gmin Łazy
i Ogrodzieniec, w tym 20 osób bezrobotnych oraz 10 osób nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych o zdiagnozowanym stopniu niepełnosprawności.
Projekt ma na celu realizację oddolnej inicjatywy zmierzającej do integracji społecznej
30 uczestników projektu, mieszkańców 2 gmin miejsko - wiejskich poprzez udział w zajęciach
aktywizujących i prozatrudnieniowych. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od
01.06.2011 do 31.10.2011r.
W projekcie weźmie udział 30 osób, którzy zostaną podzieleni na grupy zajęciowe. W ramach
projektu zrealizowane zostaną warsztaty motywacyjne i psychoedukacyjne, kursy szkoleniowe
(m.in. kurs komputerowy oraz kurs kroju i szycia), szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,
wizażu i autoprezentacji, a także spotkania szkoleniowe w ramach Szkoły Profilaktyki dla
rodziców. Ponadto projekt zakłada organizację wyjazdu integracyjnego dla wszystkich
uczestników zadania.
Jednym z wymaganych załączników do Umowy o dofinansowanie jest odpowiednia uchwała
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zatwierdzenia w/w projektu do realizacji.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/32/11
w sprawie:zatwierdzenia projektu „Szansa na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne

na

rzecz

aktywnej

integracji”

w

ramach

konkursu

1/POKL/7.3/2010

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do punktu nr 11.
Dariusz Tabas – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska – powiedział, że w imieniu Klubu Radnych „Skuteczni dla
Gminy” przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy. Przedmiotowa uchwała dotyczy
wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczą w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę. Znowelizowana ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U.Nr 163, poz.1015 - stanowi: Art.28.1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej
przez radę gminy w drodze uchwały.
2.Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. zb 2004 r, Nr 39 poz.353 z
późn.zmianami ) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Radni wnioskodawcy proponują, aby stawka
ekwiwalentu wynosiła: za szkolenia pożarnicze 6 zł, za udział w działaniach ratowniczych 10 zł.
Ekwiwalent pieniężny nie stanowi rekompensaty za utracony zarobek, lecz jest równoważnikiem
wkładu wniesionego przez członka OSP w postaci prywatnego czasu, wysiłku, zdrowia , ochronę
przeciwpożarową czyli działanie na celu ochronę życia, zdrowia i mienia innych osób oraz
ochronę środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem. W imieniu Klubu
Radnych i Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska prosi o
podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/33/11
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gminie Łazy.
Do punktu nr 12.
Przewodniczący Rady – powiedział, że Radni poprzedniej jak i obecnej kadencji sugerowali,
aby dokonać pewnych zmian w Statucie Gminy Łazy, w związku z tym przedłożony został
projekt uchwały w sprawie : powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.
Następnie powiedział, że przedmiotem działania Komisji jest przygotowanie projektu zmiany
Statutu Gminy Łazy i zaproponował, aby § 3 projektu uchwały uzupełnić o proponowane osoby:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Maciej Kubiczek
Leszek Bogłowski
Marta Grzesica
Anna Staniaszek
Marcin Wałcerz
Grzegorz Kowalik
Dariusz Tabas

Przewodniczący Rady zaprosił do udziału w komisji Klub Radnych Łazy 2010.
Radny Władysław Nowak – w imieniu Klubu Radnych Łazy 2010 powiedział, że bardzo
dobrze, że na początku kadencji podejmujemy taką uchwałę, nie jesteśmy przeciwni. Radni
Klubu deklarują aktywny udział w posiedzeniach Komisji Statutowej. W związku z tym prosi
o informowanie Radnych Klubu o terminach spotkań . Radny dodał, że w skład Komisji
Statutowej Klub Radnych Łazy 2010 nie zgłasza swojego przedstawiciela.
Przewodniczący Rady – zapewnił, że Klub Radnych Łazy 2010 będzie informowany na bieżąco
o terminach posiedzeń Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady - zapytał ,czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr V/34/11
w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łazach.

Do punktu nr 13.
Radny Dariusz Tabas, Zenon Głąb i Władysław Nowak

- odczytali interpelacje, które

stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady wystąpienia Radnych Zenona Głąba i Radny Jana Hoffmana nie uznał za
interpelacje lecz za wnioski.
Do punktu nr 14.
Radny Jan Hoffman:
- zapytał Burmistrza, czy jest wykonany projekt chodnika przy ul.Dąbrowskiej
w Niegowonicach,
- zapytał, czy Urząd Miejski w Łazach wraz z SP ZOZ w bieżącym roku przewiduje remont
ośrodka zdrowia w Niegowonicach ( konieczność naprawy dachu i odwodnienia terenu wokół
budynku),
- zgłosił potrzebę wykonania wiaty przystankowej w Niwie Zagórczańskiej, która została
całkowicie zdewastowana,
- zgłosił potrzebę naprawy dachu przystanku autobusowego przy ul. Dąbrowskiej
w Niegowonicach.
Wiceprzewodniczący Rady – Leszek Bogłowski:
- zgłosił potrzebę wycięcia brzóz rosnących wzdłuż drogi pomiędzy Słotwiną, a Wiesiółka
względu na bezpieczeństwo,

ze

- zgłosił, iż na placu położonym przy ul.Brzozowej w Łazach, pomiędzy nieruchomością
TBS – u, a działką na której usytuowany był budynek nauczyciela parkują samochody
ciężarowe ( TIR – y ) i poprosił o wyjaśnienie, czy właściciele tych samochodów posiadają
zezwolenie na parkowanie w tym miejscu,
- zapytał Pana Rafała Porca – Radnego Rady Powiatu czy Powiat przewiduje w br. wykonanie
nakładki asfaltowej na odcinku drogi od skrzyżowania ul.Brzozowej w Łazach do Głazówki.
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Powiedział, że droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym, a Powiat obiecywał wykonanie
tego zadania.
Radna Marta Grzesica:
- zapytała, czy wykonanie w ubiegłym roku nakładki asfaltowej na ul.Reja w Chruszczobrodzie
jest objęte gwarancją, gdyż już obecnie wystąpiły w tej drodze dziury. Należy od wykonawcy
wyegzekwować naprawę tej drogi w ramach gwarancji,
- zgłosiła, iż nie działa oświetlenie uliczne w Chruszczobrodzie Piaskach,
- poprosiła, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ograniczenie tonażu samochodów
ciężarowych jadących w kierunku Kielc, na drodze wojewódzkiej DW 796 co spowoduje,
iż samochody ciężarowe zaczną korzystać z obwodnicy Siewierskiej i nie będą przejeżdżały
przez Chruszczobród, Ciągowice i Turzę.
Do punktu nr 15.
Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył informację dotycząca działalności Burmistrza
Łaz i Urzędu za okres między sesjami Rady, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 16.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – przyjął interpelacje Radnych: Dariusza Tabasa, Zenona
Głąba i Jana Hoffmana.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Jana Hoffmana, Maciej Kaczyński zaznaczył, że od czterech
lat jeździ do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i od czterech lat nie może doprosić się
o budowę chodnika. Dodał natomiast, iż odbył w tym celu spotkanie z projektantem ścieżek
rowerowych, które będą przebiegały przez Gminę, w tym wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w
Niegowonicach. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli Zarząd w Katowicach uzgodni projekt, to ścieżka ta
będzie pewnego rodzaju formą chodnika. W przypadku remontu ośrodka zdrowia Burmistrz
oznajmił, iż remont jest konieczny. SPZOZ przygotował odpowiednią dokumentację. Zakres prac
ma obejmować naprawę izolacji, wymianę stolarki, docieplenie dachu i termomodernizację. W
przypadku naprawy wiaty na Niwie Zagórczańskiej, zastanawiamy się czy z powodu nadmiernej
ilości aktów wandalizmu opłaca się kolejny raz wprawiać szyby skoro ciągle są wybijane.
W przypadku zapytań radnego Leszka Bogłowskiego o drogi powiatowe zostanie wysłane pismo
do Starostwa. Natomiast na pytanie dotyczące garażowania tirów przy ul. Brzozowej, Maciej
Kaczyński odpowiedział, że Urząd nie podpisywał żadnej umowy, dlatego Gmina wyjaśni tą
kwestię.
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Radna Marta Grzesica uzyskała odpowiedź, iż wspomniany przez Radną odcinek ulicy Reja w
Chruszczobrodzie ma gwarancję, dlatego wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania
poprawek. Jeśli chodzi o most na rzece Mitrędze, w chwili obecnej trwają uzgodnienia, jednakże
obiekt ten będzie remontowany. Burmistrz dodał, że pomysł z ograniczeniem tonażu jest bardzo
dobry.
Radny Jan Hoffman – powiedział, że wraz z Mieczysławem Skrętem i ówczesnym
Burmistrzem Tadeuszem Czopem był na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach , na którym zostało podpisane wstępne porozumienie, że Gmina Łazy dofinansuje
40% budowę chodnika w Chruszczobrodzie i na Mitrędze. Burmistrz Kaczyński wyśmiał to
porozumienie i nic się w tym kierunku nie robi. Natomiast w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach to Pan Burmistrz powinien się wstydzić, bo ani go nie przekształca ani nie
remontuje. Niedługo będzie pięć lat jak Pan jest Burmistrzem i nic w tym kierunku nie jest
robione.
Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek zwrócił uwagę Radnemu Hoffmanowi, żeby w swoich
wypowiedziach nie używał zwrotów takich jak przed chwilą „ wyśmiał, powinien się wstydzić”.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział, że ton wypowiedzi Radnego Hoffmana jest
jak zwykle prowokujący i nie będzie się wdawał w polemikę i myśli, że Radny nie jest osobą,
która powinna mówić, że ktoś się powinien wstydzić, nie jest Pan do tego uprawniony. Jeżeli
chodzi o porozumienie, które było podpisane, to ma Pan wiedzę lakoniczną. Nie jest prawdą, że
było podpisane porozumienie na budowę chodnika w Chruszczobrodzie a w Mitrędze,
Niegowonicach i w Ciągowicach i to zostało wykonane. Kwota tych porozumień 40%
dofinansowania to była kwota od 3 mln.zł. Podpisaliście porozumienie i nawet Radny nie wie na
co. Ma Pan wiedzę trochę nie poukładaną i mówi Pan, że ja powinienem się wstydzić. Proszę się
wstydzić, że Pan o czym mówi z czego nie zdaje sobie Pan sprawy o czym Pan nie wie.
Do punktu nr 17.
Radna Marta Grzesica - proponuje zorganizować spotkanie w sprawie dobudowy punktów
oświetlenia ulicznego, przeanalizować zgłoszone potrzeby w tym zakresie i wybrać do realizacji
najpilniejsze, możliwe do realizacji potrzeby.
Wojciech Cabala – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Łazach:
- zwrócił się z wnioskiem o ponowne ustawienie znaku z nazwą ul.Mokra w Łazach, który został
wyrwany i skradziony,
- poprosił, aby posprzątać teren koło krzyża w Łazach przy drodze do Zawiercia,
- ponowił swój wniosek o uporządkowanie i zagospodarowanie terenu źródełka położonego
w Łazach przy ul.Kamiennej. Mieszkańcy pytają dlaczego przez tyle kadencji nikt nie interesuje
się tą sprawą. Poprosił, aby stosowne Komisje Rady zainteresowały się tą sprawą. Proponuje
wizję w terenie.
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Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice:
- zgłosił, iż należy wyegzekwować usunięcie plakatów wyborczych, które od 21 listopada
ubiegłego roku wiszą na słupach i płotach,
- poparł wniosek Radnego Hoffmana dot. naprawy wiaty przystankowej przy ul.Dąbrowskiej
w Niegowonicach oraz dodał, iż w okolicy tego przystanku ciągle zalegają śmieci i przebywają
osoby spożywające alkohol i w związku z tym prosi o wzmożenie patroli Policji w tym rejonie.
Do punktu nr 18.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach-przedstawił Radnym
korespondencję, jaka w okresie międzysesyjnym wpłynęła do Rady Miejskiej w Łazach.
Dodał, że pisma zadekretował do poszczególnych Komisji Rady. Poinformował również
o odbytych Komisjach w okresie międzysesyjnym.
Do punktu nr 19.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że porządek obrad
został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.00 ogłosił zamknięcie V/11 Sesji Rady
Miejskiej w Łazach.
Materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji stanowią załączniki do protokołu.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Małgorzata Jurkin i Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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