P R O T O K Ó Ł Nr VIII/11
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 29.06.2011 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)

Nieobecna na Sesji- Radna Elżbieta Petryka - obecność usprawiedliwiona
( zwolnienie lekarskie ).
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 z terenu Gminy Łazy
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.

Do punktu nr 1.
Otwarcia Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach.

dokonał

Maciej

Kubiczek

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Sesję przybyło 14 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.
Przewodniczący zapytał Radnych, czy wnoszą inne zmiany do porządku obrad.
Uwag i propozycji zmian Radni nie zgłosili.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.

W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 14 głosów za ) przyjęła porządek obrad
Sesji jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia
20 maja 2011 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zawierciańskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o likwidacji Oddziału
Otolaryngologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr III/4/10 z 20 grudnia
2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania radnych.
18. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres
między sesjami Rady.
19. Odpowiedzi na zapytania.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
22. Zamknięcie sesji.

Do punktu nr 3.

Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał Radnych,
czy wnoszą uwagi do protokołu Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 20.05.2011 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.
Radni uwag nie wnieśli.
Rada Miejska w Łazach przyjęła przez aklamację protokół Nr VII/2011 z Sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20.05.2011 r.

Do punktu nr 4.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – przedstawiła sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łazy za 2010 rok, które stanowi załącznik do protokołu.

Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok
2010, który stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady otwarł dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
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Przewodniczący Rady – poinformował, że opinia Komisji Budżetowej była
pozytywna w w/w sprawie .
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów za, przeciwny,) podjęła
Uchwałę Nr VIII/62/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2010 rok.

Do punktu nr 5.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz- powiedział „mam przyjemność przedstawić
Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2010.
Budżet na rok 2010 został uchwalony 29 grudnia 2009 roku. W trakcie roku
budżetowego wielokrotnie był nowelizowany zarówno uchwałami Rady Miejskiej , jak
i zarządzeniami organu wykonawczego – Burmistrza Łaz. W konsekwencji tych
nowelizacji plan dochodów budżetowych zmniejszono o 4 mln. 310 tys. zł, plan
wydatków budżetowych zmniejszono o 5 mln. 900 tys. zł, a deficyt budżetowy
zmniejszono o 1 mln. 590 tys. zł.
Na koniec roku budżetowego odnotowaliśmy realizację dochodów budżetowych w
wysokości 36 mln. 88 tys. zł – 90,6 % wartości planowanych. Jednocześnie
zrealizowane dochody w roku 2010 są o 12,7 % wyższe niż w roku 2009.
W strukturze dochodów najwięcej, bo 50 % w kwocie 18 mln. 33 tys. zł, stanowią
dochody własne gminy, do których zalicza się podatki i opłaty lokalne, podatek rolny,
podatek leśny, opłaty pobierane na podstawie ustaw szczególnych, dochody z
majątku (sprzedaż, czynsze, dzierżawy), udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, kartę podatkową oraz inne (odsetki bankowe, sprzedaż usług). W
tej grupie dochodów 8 mln. 871 tys. zł pochodzi z udziałów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa (tzw. PIT i CIT), 5mln. 613 tys. zł pochodzi z
podatków i opłat lokalnych, 1 mln. 709 tys. zł, to dochody z majątku i 1 mln. 840 tys.
zł – to inne dochody (sprzedaż usług, prowizje, odsetki, zwroty poniesionych
wydatków, darowizny).
Dochody własne gminy w roku 2010 były o 3,8 % niższe niż w roku poprzednim, czyli
o 715 tys. zł.
Drugą, co do wielkości grupę dochodów gminy stanowiły subwencje z budżetu
państwa. Stanowiły one 25,3 % ogółu dochodów w wysokości 9 mln. 143 tys. zł. W
stosunku do roku poprzedniego ich wartość była o 12,5 % wyższa, w kwocie 1 mln.
14 tys. zł.
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Dotacje w wysokości 4 mln. 489 tys. zł stanowiły 12,4 % ogółu dochodów. W tej
grupie dochodów znajdują się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 2 mln.
805 tys. zł, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości
3 tys. zł, dotacje na własne zadania bieżące w wysokości 1 mln. 13 tys. zł oraz
dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 667 tys. zł.
[ W tym:
- 10.000 zł dotacja z Województwa Śląskiego na budowę placów zabaw,
- 371.375 zł dotacja z Funduszu mieszkaniowego na modernizację budynku
noclegowni,
- 85.773 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do
termomodernizacji ZS Nr 2 w Niegowonicach,
- 200.000 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy boiska na
Osiedlu Podlesie].
Ostatnią grupę dochodów stanowią inne środki, czyli środki pozyskane z funduszy
unijnych. Stanowiły one w 2010 roku 12,3% dochodów gminy w wysokości
4 mln. 423 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim było to 2,8 % w kwocie
880.512 zł.
[W tej grupie dochodów w roku 2010 wpłynęły środki:
- 186.258 dofinansowanie modernizacji świetlicy w Ciągowicach – PROW,
- 419.807 dofinansowanie modernizacji ulic Sportowa-Rolna-Błedowska w
Niegowonicach – RPO,
- 291.993 zł dofinansowanie wdrożenia systemu teleinformatycznego w Urzędzie
Miejskim w Łazach – RPO,
- 343.081 zł finansowanie projektów oświatowych w ramach PO KL,
- 311.850 zł finansowanie projektu realizowanego przez OPS Łazy – PO KL,
- 1.451.581 zł finansowanie projektu rozwoju przedsiębiorczości realizowanego przez
Urząd Miejski – PO KL,
1.418.450 zł dofinansowanie do budowy oczyszczalni w Łazach – RPO.]
Wydatki budżetowe za rok 2010 wyniosły 41 mln. 907 tys. zł i zostały zrealizowane
na poziomie 87,5 % wartości planowanych. Jednocześnie odnotowano wzrost w
stosunku do roku poprzedniego o 21 % w wysokości 7 mln. 281 zł.
Z łącznej kwoty wydatków w wysokości 41 mln. 907 tys. zł na wydatki bieżące
przeznaczono 81,1 % w wysokości 34 mln. zł, a 18,9 % w wysokości 7 mln. 907 tys.
zł na wydatki majątkowe.
Wśród wydatków bieżących najwięcej bo 15 mln. 513 tys. zł przeznaczono na
wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 37 % łącznej kwoty wydatków.
W tym: administracja 3.065 tys, zł, oświata 9.945 tys. zł, OPS 826 tys. zł, świetlice
szkolne 278 tys. zł.
Wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 9 mln. 129 tys. zł czyli 21,8 %
łącznej kwoty wydatków.
W kwocie tej znajdują się zakupy różnych usług, materiałów, wyposażenia, opału,
energii elektrycznej, wody, gazu oraz remonty.
Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy stanowią 4,6 % wszystkich wydatków
w wysokości 1 mln. 948 tys. zł.
W tym MOK – 737 tys. zł, Biblioteka – 585 tys. zł, Szkoła Niepubliczna w Rokitnie
Szlacheckim – 514.795, stowarzyszenia – 98.451 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 mln. 358 tys. zł stanowią 10,4 %
ogółu wydatków.
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W tym świadczenia OPS – 3.663 tys. zł, diety radnych i świadczenia pracownicze –
198 tys. zł, świadczenia pracownicze oświaty i stypendia – 266 tys. zł, stypendia
socjalne – 126 tys zł
Projekty tzw. miękkie (nieinwestycyjne) z udziałem środków unijnych stanowiły 5,4 %
łącznej kwoty wydatków w wysokości 2 mln. 257 tys. zł.
Obsługa długu gminy to kwota 794 tys zł, co stanowi 1,9 % ogółu wydatków.
Wydatki bieżące w roku 2010 były wyższe niż w roku poprzednim o 9,1 %.
Wydatki majątkowe gminy w roku 2010, to kwota 7 mln. 907 tys. zł, co stanowi 18,9
% ogółu wydatków. W tym na projekty realizowane z udziałem środków unijnych
wydatkowano 4 mln. 135 tys. zł.
W wydatkach inwestycyjnych najważniejsze to:
- 313.921 zł modernizacja domu kultury w Ciągowicach PROW,
- 48.678 projekt techniczny remontu budynku pełniącego funkcje kulturalne w
Rokitnie Szlacheckim PROW
- 24.400 zł projekt techniczny wodociągu w Chruszczobrodzie PROW,
- 18.000 zł plac zabaw w Skałbami,
- 40.175 zł plac zabaw w Wysokiej,
- 883.538 zł modernizacja noclegowni,
- 23.424 zł projekt rewitalizacji centrum Łaz,
- 115.290 dokumentacja zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 40.813 zł ogrodzenie ogródków działkowych,
- 43.100 zł wykup działek,
- 1.705.011 zł modernizacja ulicy Błędowskiej-Sportowej-Rolnej w Niegowonicach i
Niegowoniczkach RPO,
- 50.604 zł spłata zobowiązania z tytułu budowy parkingu przy ul. Topolowej,
- 424.620 zł dofinansowanie modernizacji ul. Konstytucji 3 Maja,
- 230.000 zł wdrożenie systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim RPO,
- 40.813 zł rozbudowa serwerowni,
- 4.509 zł zakup licencji,
- 60.732 zł dokończenie termomodernizacji strażnicy w Chruszczobrodzie,
- 957.127 zł termomodernizacja ZS Nr 2 w Niegowonicach,
- 93.696 zł projekty techniczne wymiany źródeł ciepła w szkołach podstawowych,
- 190.364 zł spłata modernizacji oświetlenia ulicznego,
- 101.976 zł modernizacja wodociągów,
- 1.886.508 zł budowa oczyszczalni ścieków w Łazach RPO,
- 453.222 zł budowa boiska sportowego na Osiedlu Podlesie,
- 64.311 zł zakup urządzenia czyszczącego basen.
Poza dochodami i wydatkami budżetowymi Gmina także realizuje rozchody i
przychody.I tak w ramach zrealizowanych rozchodów spłacono kredyty bankowe i
pożyczki w wysokości 2.332.580 zł.
W ramach przychodów zaciągnięto kredyty bankowe i pożyczki w wysokości 7 mln.
619 tys. zł i uruchomiono środki wolne w wysokości 532 tys. zł.
Na koniec roku budżetowego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wyniosło 18 mln. 940 tys. zł co stanowi 52,5 % zrealizowanych dochodów
przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %.
Podsumowując, należy stwierdzić, że rok 2010 był zarówno rokiem „konsumpcji”
starań i przygotowań kilku poprzednich lat wniosków ze środków unijnych, jak
również kolejnym rokiem starań o środki na kolejne inwestycje realizowane ze
środków unijnych.
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W roku 2010 realizowaliśmy 6 projektów miękkich – nieinwestycyjnych z
Europejskiego Funduszu Społecznego w 100 % finansowanych ze środków unijnych
na łączną kwotę 2.184.560 zł oraz, 4 projekty inwestycyjne ze środków unijnych na
łączną kwotę 4.207.481 zł oraz przygotowywaliśmy do realizacji kolejne 5 projektów.
Niestety nie należymy do grupy gmin bogatych. Nasze dochody klasyfikują nas w
gronie gmin o dochodach poniżej 75 % średniej wartości dochodów w kraju.
Odnosząc realizację budżetu do planu, należy stwierdzić, że możemy być
zadowoleni z jego realizacji. Wydaje się, że przy realizacji tego budżetu została
zachowana zasada realnego planowania dochodów i wydatków przy maksymalnej
realizacji dochodów i minimalnej realizacji wydatków. Dlatego zwracam się z gorącą
prośbą do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium za rok 2010.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał opinię RIO w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łaz z tytułu wykonania
budżetu Gminy Łazy za 2010 rok.
W/w opinia RIO stanowi załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek – poinformował, że wszystkie Komisje
Rady projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie.

Władysław Nowak – Radny – powiedział, że w imieniu własnym jak również Klubu
Radnych Łazy 2010 stwierdzamy, że podstawowe zadania inwestycyjne, które
zostały zaplanowane na rok 2010 zostały wykonane chociaż mieliśmy zastrzeżenia
co do jakości ich wykonania co zgłaszaliśmy w formie interpelacji na sesjach czy
zapytań w ciągu roku. Pewne zaległości przy wykonywaniu kanalizacji wynikały z
warunków pogodowych lecz zostaną wykonane w terminie.
Pozytywna opinia Komisji Rewizyjne w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Łaz jest również zasługą Klubu Radnych Łazy 2010, gdyż na 3 głosy za 2 głosy były
Radnych z Klubu. Jeżeli chodzi o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łaz żadnej dyscypliny nie będzie. Gmina Łazy
jest biedą Gminą w skali województwa i kraju. Stwierdził, że osobiście będzie
głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Łaz.
Przewodniczący otwarł dyskusję jednak z braku chętnych do zabrania głosu zamknął
dyskusję.

Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów za,1 przeciwny,
podjęła Uchwałę Nr VIII/63/11 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – podziękował Radnym za jednomyślność
podczas głosowania i powiedział, że wszyscy dążymy do tego aby było w Gminie
lepiej. Społeczeństwo potwierdziło to w wyborach samorządowych, gdyż wszyscy
zostaliśmy wybrani na kolejne 4 lata , społeczeństwo obdarzyło nas zaufaniem.
Większość głosów przy sporządzaniu przez Komisję Rewizyjną wniosku było Klubu
Radnych Łazy 2010 i za to serdecznie Radnym dziękuję. Większość głosów była za,
jeden głos przeciwny choć tego nie rozumie bo
rok 2010 był rokiem dużych
inwestycji drogowa, oświatowa. Jest demokracja i to szanuje, przyjmuje z pokorom
Postara się aby w następnym roku była jednomyślność.
Przewodniczący Rady w imieniu swoim jak również Radnych pogratulował Panu
Burmistrzowi Łaz Maciejowi Kaczyńskiemu udzielenia absolutorium.

Do punktu nr 6.

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejnym punktem porządku obrad Sesji jest
podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Dodał, że temat ten był analizowany przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, jak również przez pozostałe
Komisje Rady zaopiniowany pozytywnie.
Następnie zapytał Radnych czy mają pytania w tym temacie.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/64/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
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Do punktu nr 7.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Dodał, że temat ten był analizowany przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie jak również przez pozostałe
Komisje Rady zaopiniowany pozytywnie.
Następnie zapytał Radnych czy mają pytania w tym temacie.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/65/11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r.

Do punktu nr 8.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Dodał, że temat ten był analizowany przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej i zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie jak również przez pozostałe
Komisje zaopiniowany pozytywnie.
Następnie zapytał Radnych czy mają pytania w tym temacie.
Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/66/11 w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOK
w Łazach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Do punktu nr 9.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że proponowana zmiana
przeniesienia środków z planowanej dotacji dla CIS w Łazach na wydatki bieżące
realizowane przez Urząd Miejski wynika z braku realizacji planowanej dotacji. Środki
z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
mogą być wydatkowane tylko na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i
narkomanii.
Dodatkowo w formie autopoprawki proponuje się:
- przenieść kwotę 15.000 zł z utrzymania dróg gminnych na oczyszczanie miast i wsi
w związku z nagminnym podrzucaniem odpadów stałych do ogólnodostępnych koszy
ulicznych, na biwaku Mitręga, Hutki Kanki i Kromołowcu w Niegowonicach,
- zmniejszyć plan dotacji celowej dla MOK w związku z zamiarem termomodernizacji
o kwotę 189.951 zł – zadanie ma być realizowane w roku przyszłym,
- środki w wysokości 94.094 zł przeznaczyć na zwrot dotacji z tytułu realizacji
projektu PO KL przez OPS,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych w rozdziale 92605 o kwotę 95.857 zł z
przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę boiska sportowego w
Chruszczobrodzie.
Przewodniczący Rady - powiedział, że autopoprawki do projektu uchwały Radni
otrzymali późno i nie zaopiniowali a tylko przyjęli do wiadomości.
Radny Władysław Nowak – powiedział, że zakres zmian w stosunku do
pierwotnego projektu jest duży. Klub Radnych Łazy 2010 nie godzi się na to, aby
kosztem remontu Domu Kultury, spłacać zobowiązanie, które powstało w wyniku
błędów administracji naszej Gminy.
Należało gruntownie przedyskutować i
wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób , które popełniły błędy stwierdzone
przez kontrolę dokonaną przez Urząd Marszałkowski, która dotyczyła realizacji
programu w OPS w Łazach. Jako Radni opozycyjny nie zgadzają się na to, aby
zwrócić środki finansowe, które były wcześniej przeznaczone na inwestycje. Również
nie zgadzają się, aby kosztem DK środki zostały przeniesione na budowę boiska w
Chruszczobrodzie, kiedyś już mówił że będą problemy. Popieramy przeniesienie
środków na oczyszczanie miasta i wsi.
Jako Klub Radnych Łazy 2010 będą przeciwni podjęciu uchwały w sprawie zmian do
budżetu Gminy Łazy na 2011 rok oczekują więcej wyjaśnień. Za kwotą, którą należy
zwrócić można było wybudować kort tenisowy, kilka placów zabaw i podkreślił
kolejny raz, że należy ustalić winnych i pociągnąć do odpowiedzialności. Tak
postępować nie wolno.
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Radny Dariusz Tabas – poprosił, aby Radny Nowak określił się co miały znaczyć
problemy w Chruszczobrodzie z boiskiem, mówił Pan, że kiedyś było wybudowane
boisko. To prosi, aby Radny Nowak odpowiedział dlaczego nowe, tak ładne i duże
boisko zostało wybudowane w Łazach.
Radny Władysław Nowak – wspomniał historię budowy boiska w ramach programu
„Odnowa Wsi Chruszczobród” i podkreślił, że wówczas mówił, że należy zrobić
boisko raz a dobrze, a teraz buduje się kolejne.
Dlatego nie zgadza się aby środki finansowe przeznaczone na remont
MOK-u
w Łazach zostały zmniejszone i przeniesione na zwiększenie środków na budowę
boiska sportowego w Chruszczobrodzie. Mieszkańcy Łaz jak również on dużym
sentymentem darzą Dom Kultury „Kolejarz” w Łazach.
Barbara Cyganek – Skarbik Gminy – powiedziała , że ta zmiana nie jest kosztem
MOK-u, bo to jest dotacja celowa która miała być przeznaczona na
termomodernizację, zadanie nie będzie realizowane w tym roku więc MOK środków
tych nie wykorzysta. Aby otrzymać środki z WFOŚ należy wcześniej ogłosić przetarg
i zrealizować inwestycję. Je4żeli na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze decyzji WFOŚ, to
zadanie to nie jest do zrealizowania w tym roku. Środki zostały zabezpieczone w
budżecie na 2012 rok jako dotacja celowa dla MOK-u. Realizacja zadania na siłę w
końcówce roku może grozić podobnymi skutkami jak w przypadku Biblioteki.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy - powiedziała, że jej wypowiedź dotyczy kwestii
zwrotu dotacji. Jest to trudna sprawa dla nas wszystkich. Pan Radny otrzymał
wyjaśnienia oraz pismo z Urzędu Marszałkowskiego z 25 czerwca 2011 r.
skierowane do OPS, z którego wynikało że Gmina zobowiązana jest do zwrotu
określonej kwoty środków finansowych. Po drugiej kontroli jaką przeprowadzono, jak
wyjaśniała Pani Dyrektor OPS w Łazach prowadziła przez cały czas korespondencję
z Urzędem Marszałkowskim wnosząc sprzeciwy i wyjaśniając. Tą dużą kwotę
musimy zwrócić w przeciwnym wypadku będziemy ponosić koszty na odsetki karne.
Jest wdrożone postępowanie wyjaśniające wobec Ośrodka Pomocy Społecznej i
Gmina uruchomi wszelkie środki prawne w tym zakresie, zarówno na drodze
sądowej jak również na drodze wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych.
Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki
Społecznej – zwracając się do Radnych powiedziała, że my te środki musimy
zwrócić. Stało się bardzo źle. Środki unijne są tak obwarowane, że jeżeli popełnimy
błąd to trzeba je zwrócić. Do końca by się nie zgodziła, że jest to tylko wina OPS .
Dla OPS było tyle pieniędzy, że na jednym spotkaniu ogólnopolskim powiedziano, że
dla wszystkich ośrodków wystarcz i jeszcze zostanie. Tylko wszyscy się tego
uczymy. Uczymy się my, którzy te projekty realizujemy i uczą się również Urzędy
Marszałkowskie. Pierwsza kontrola nie wykazała niezgodności, dopiero druga
kontrola. To że musimy zwrócić pieniądze to jest ból, ale niestety z każdym dniem co
raz więcej tych pieniędzy będzie do zwrotu, czyli musimy te środki jak najszybciej
zwrócić i należy dochodzić zwrotu tych pieniędzy. Uważa, że najwłaściwszą Komisją
będzie Komisja Rewizyjna, która będzie ten problem śledziła i będzie się tą sprawą
zajmowała. Rada musi podjąć tą uchwałę akceptując zmianę dot. zwrotu środków
finansowych.
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Przewodniczący Rady - powiedział, że sprawa była omawiana na Komisjach Rady
i Komisja Rewizyjna zajmie się sprawą dot. wyjaśnień zwrotu środków.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 4 głosy przeciwne )
podjęła Uchwałę Nr VIII/67/11 w sprawie:zmian do budżetu Gminy Łazy na 2011
rok.

Do punktu nr 10.

Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy Łazy - przedstawiła Radnym projekt uchwały
w sprawie: ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości i powiedziała, że w związku z przeprowadzonymi wyborami do Rad
Sołeckich na terenie Gminy zachodzi konieczność ustalenia inkasentów podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Chętnych do dyskusji nie stwierdzono.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/68/11 w sprawie: ustalenia zasad poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 11.
Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – powiedziała, że Powiat Zawierciański zwrócił się
do Gminy Łazy o dofinansowanie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 -2013 dla obiektu obejmującego obręby Chruszczobród, Chruszczobród Piaski,
Wiesiółka gm. Łazy do działania 125 I Scalanie gruntów poprzez sfinansowanie
kosztów podatku VAT który nie jest wydatkiem kwalifikowanym ramach projektu.
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Jedyną formą przekazania środków powiatowi jest pomoc finansowa.
O wysokości pomocy finansowej decyduje zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rada gminy w drodze uchwały.
Podjęcie uchwały upoważnia Burmistrza do zawarcia stosownego porozumienia
w sprawie przekazania środków.
Przewodniczący Rady stwierdził , że nie ma chętnych do dyskusji.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/69/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Zawierciańskiemu.

Do punktu nr 12.

Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – powiedziała, że Starostwo Powiatowe w Zawierciu
przekazało projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ograniczenia
działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprzez likwidację Oddziału
Otorynolaryngologicznego z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
W/w dokumenty stanowią załącznik do protokołu.
Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – powiedział,
że będzie przeciwny zamknięciu tego oddziału.
Konrad Knop – Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego – powiedział, że nikt
w Powiedzie nie przedstawiał tej sprawy i projekt ten ma być wycofany z porządku
obrad Rady Powiatu.
Zdaniem Radnej Marty Grzesicy jest bardzo źle, że nikt z Powiatu Zawierciańskiego
nie wyraża swojego zdania w tym temacie.

Następnie 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 i zapytał Radnych kto jest za negatywną opinią w sprawie likwidacji
Oddziału.
W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 13 głosów za, 1 wstrzymujący
za tym, aby nie likwidować ) podjęła Uchwałę Nr VIII/70/11 w sprawie: wyrażenia
opinii o likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Powiatowego w
Zawierciu.

Do punktu nr 12.

Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury – powiedziała, że opłaty
za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Łazy uregulowane były Uchwałą Nr III/4/10 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r.
Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z wniosków i sugestii
zgłaszanych przez rodziców dzieci przedszkolnych w czasie od 1.03.2011r., tj. od
momentu wejścia w życie poprzedniej uchwały. Rodzice wnosili o zmianę niektórych
zasad ustalania opłat. Największe emocje budziły kwestie:
- wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę ponad wymiar 5 bezpłatnych godzin,
- ulg w opłacie za drugie i następne dzieci w rodzinie oraz za każde dziecko
pochodzące z rodziny wielodzietnej, uczęszczające do tego samego przedszkola,
- zasady pomniejszania opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu z powodu
choroby,
- utrudnionej realizacji w czasie poza pięcioma godzinami przeznaczonymi na
realizację podstawy programowej zajęć dodatkowych, finansowanych dodatkowo
przez rodziców w ramach oferty ponadprogramowej.
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. A zatem
organ prowadzący może wydłużyć czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
do 6 godzin dziennie, zmniejszając tym samym wysokość opłaty miesięcznej dla
każdego rodzica i umożliwiając odpowiednią organizację zajęć dodatkowych oraz
dostępność oferty ponadprogramowej dla dzieci zainteresowanych nią rodziców, co
pozwala na zweryfikowanie dwu zgłoszonych wniosków jednocześnie.
Ponadto niniejsza uchwała wprowadza zmiany w sposobie ustalania ulg,
przychylając się do wniosków rodziców, a mianowicie w niniejszej regulacji
wprowadza się ulgę 50% już dla drugiego i każdego następnego dziecka w rodzinie
lub rodzinie zastępczej oraz dla dziecka pochodzącego z rodziny wielodzietnej
(zamiast odpowiedniego przepisu w zmienianej uchwale dotyczącego dopiero co
najmniej trzeciego dziecka w rodzinie). Zmieniono też zasadę pomniejszania opłaty
miesięcznej za nieobecność dziecka spowodowaną chorobą – obecnie opłata ta
będzie pomniejszana za każdą podlegającą opłacie godzinę nieobecności.
Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Przewodniczący Rady stwierdził , że nie ma chętnych do dyskusji.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/71/11 w sprawie: zmiany Uchwały nr III/4/10 z 20 grudnia
2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy.
Do punktu nr 14.
Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – powiedziała, że w skład zespołu opiniującego
kandydatów na ławników Komisje Rady zaproponowały Radnych:

1) Pani Anna Staniaszek – Radna Rady Miejskiej,
2) Pan Leszek Bogłowski - Radny Rady Miejskiej,
3) Pan Krzysztof Uzarski – Radny Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady – Maciej Kubiczek - powiedział, że Radni wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Przewodniczący Rady stwierdził , że nie ma chętnych do dyskusji.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/72/11 w sprawie:powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
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Do punktu nr 13.
Ilona Pelon - Sekretarz Gminy – powiedziała, że w przedkładanym projekcie
uchwały Rada Miejska upoważnia Burmistrza do zawarcia Porozumienia z Gminą
Sosnowiec w sprawie finansowania wydatków ponoszonych prze4z Gminę
Sosnowiec w związku z pobytem mieszkańców naszej Gminy w Izbie Wytrzeźwień.
Podczas interwencji Policji niejednokrotnie zachodzi potrzeba umieszczenia osoby
będącj pod wpływem alkoholu w Izbie Wytrzeźwień . Z powodu agresji, przemocy
wobec domowników, czy zakłócania spokoju i porządku publicznego skorzystanie z
Izby Wytrzeźwień jest koniecznością.Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu jest najbliżej
położoną placówką, z usług której korzystać mogą mieszkańcy naszej Gminy.
Dlatego zasadnym jest zawarcie porozumienia z Gminą Sosnowiec przedmiotowego
Porozumienia. Gmina Łazy będzie pokrywała koszty świadczeń udzielanych przez
Izbę na rzecz mieszkańców Gminy Łazy pod warunkiem, że nie zostaną one
uregulowane przez jej mieszkańców dobrowolnie ani ściągnięte w toku postępowania
egzekucyjnego.
Projekt uchwały wraz z projektem porozumienia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził , że nie ma chętnych do dyskusji.
Następnie 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 14 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr VIII/73/11 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Do punktu nr 16.

Przewodniczący Rady - stwierdził, że nie ma chętnych Radnych do składania
interpelacje.

Do punktu nr 17.

Radny Dariusz Tabas:
- poinformował, że w związku z remontem przejazdu kolejowego w Zawierciu ruch
zostanie skierowany przez Łazy, ul.Kościuszki w kierunku Rokitna Szlacheckiego i
proponuje, aby ograniczyć tonaż samochodów ciężarowych, gdyż droga zostanie
zniszczona,
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- zgłosił potrzebę zamontowania kamery w centrum Łaz,
- zgłosił potrzebę uregulowania sprawy dot. przejścia dla pieszych przy targowisku
w Łazach,
- prosi o wyjaśnienie sprawy dot.wycinki drzew w pasach drogowych,
- zaproponował, aby na czas odbywających się imprez nad Zalewem w Łazach
należy zasłonić znak „zakaz wjazdu”, aby umożliwić wjazd na teren w celu
parkowania samochodów ,
- prosi o oznakowanie przystanku autobusowego w Chruszczobrodzie Piaskach,
które do tej pory nie zostało wykonane pomimo usilnych próśb.
Radny Jan Hoffman zapytał:
- jakie były powody odwołania Prezesa „PROMAX-u” Sp. z o.o. w Łazach Pana
Mariusza Kołtona i Rady Nadzorczej,
- dlaczego ceny wody w naszej Gminie są najdroższe w całym Powiecie
Zawierciańskim,
- czyją własnością będzie wodociąg,który zostanie wybudowany w Chruszczobrodzie
i czy zyski z opłat za wodę będzie czerpał Zakład Usług Wodnych i
Kanalizacyjnych w Siewierzu,
- czy zostaną naprawione zapadnięte płyty na ul.Ogrodowej i uzupełniony brak
płyty na ul.Małobądzkiej, w Niegowonicach, gdyż interpelację w tej sprawie składał
w ubiegłym roku i do tej pory nie zostało to wykonane,
- kiedy będzie wykonane odwodnienie ul.Partyzantów w Niegowonicach,
- czy prowadzi się działania dot.komunikacji Grabowa-Dąbrowa Górnicza,
- stwierdził, że artykuły zamieszczone w „Echach Łaz” są nierzetelne, brak jest
istotnych informacji np.dot.wzrostu ceny wody o 0,70 zł i w związku z tym zapytał
kto „Echa Łaz” wydaje i kto jest odpowiedzialny za zamieszczane artykuły.

Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –
zapytał:
- kto powinien sprzątać teren po wycince drzew przy drogach,
- czy została wyjaśniona sprawa dot. powybijanych szyb w „barakach” w Łazach,
ul.Daszyńskiego.
Radny Ryszard Słowikowski poinformował, że w Hutkach Kankach quady bardzo
rozjeździły wszystkie drogi i ścieżki i poprosił o zajęcie się tą sprawą.
Radna Marta Grzesica powiedziała, że upływa już pół roku kalendarzowego i nic się
nie robi na drodze w Chruszczobrodzie. Zapytała, jak daleko posunięty jest projekt
budowy drogi wojewódzkiej i wiaduktu. Radna dodała, że , trwa to już 7 lat.

Radny Zenon Głąb:
– poprosił, aby nowy Prezes „PROMAX-u” przedstawił się Radnym i powiedział
jakie ma doświadczenia jeżeli chodzi o prowadzenie spółek komunalnych,
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- zgłosił potrzebę wykoszenia pobocza przy ul.Długiej w Rokitnie Szlacheckim
z uwagi na złą widoczność,
- poprosił o wystąpienie z pismem do ZDW w Katowicach w sprawie budowy
chodnika na Mitrędze,
- zgłosił potrzebę wykoszenia trawy przy ul.Długiej w Rokitnie Szlacheckim,
- zgłosił potrzebę wykoszenia rowu przy ul.1-go Maja w kierunku Mitręgi.

Do punktu nr 18.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył Wysokiej Radzie informację dotycząca
prac Burmistrza Łaz oraz Urzędu Miejskiego w Łazach w okresie między sesjami od
dnia 21 maja do 28 czerwca 2011 roku:
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach uczestniczyłem w uroczystości
50-lecia pożycia małżeńskiego, w której udział wzięło 9 par małżeńskich. Pary
obchodzące Złote Gody otrzymały przyznane przez Prezydenta RP Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W dniu 3 czerwca 2011r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łazach. Podczas
posiedzenia zapoznano się z informacją na temat bieżących działań zakładu oraz
podjęto uchwały:
-w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach za okres 01 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku
- w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łazach na 2011 rok
zatwierdzenia regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łazach.
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach.
W dniach 31 maja, 14 i 16 czerwca na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
Kościuszki 34, Spółdzielczej 8 podjęto uchwały dotyczące rozpoczęcia zadań w
zakresie termomodernizacji budynków. Natomiast w budynku przy ul. Stara
Cementownia 12A podjęta uchwała dotyczy zmiany sposobu ogrzewania.
Dotychczas funkcjonującą kotłownię węglową generującą olbrzymie koszty zastąpi
ogrzewanie etażowe gazowymi kotłami dwufunkcyjnymi.
W siedzibie tut.Urzędu odbyło się z spotkanie mieszkańcami w sprawie
zorganizowania ogródków warzywnych w przy ul. Ogrodowej. Ustalono, że po
zarejestrowaniu w Starostwie Powiatowym Stowarzyszenia Zwykłego w/w teren
zostanie przekazany Stowarzyszeniu w dzierżawę. W ramach przygotowania terenu
pod ogródki, zostały zakończone już prace rekultywacyjne obejmujące teren o
pow.2.4843 ha oraz została zakończona budowa ogrodzenia całego terenu. Ponadto
sporządzono szkic wytyczenia 89 działek warzywnych wraz z drogami dojazdowymi.
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Przeprowadziłem rozmowę z Panem Michałem Juraszczykiem - kierownikiem
Rejonu sklepów „Biedronka” w sprawie konieczności utworzenia miejsc
parkingowych dla klientów sklepu „Biedronka” w Łazach przy ul.Targowej.
Brałem również udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach „Transport i komunikacja”, na której przedstawiono
Strategię Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
Przy udziale Wykonawcy zmiany studium - Zakładu Planowania
Przestrzennego w Katowicach rozpatrzyłem uwagi złożone po ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łazy, kończąc w ten sposób procedury
opracowania projektu. Na kolejną sesję Rady Miejskiej zostanie przedłożony projekt
uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami opracowanego dokumentu zmiany
studium.
Ponadto 03 czerwca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Łazach w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy dla części terenów w
Chruszczobrodzie pod budowę Kopalni Dolomitów. W chwili obecnej projekt zmiany
planu wraz z prognozą środowiskową i finansową został przekazany do uzgodnień z
poszczególnymi instytucjami.
W dniu 16 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające 67 rocznicę
pacyfikacji Błojca. Rocznica ta była okazją do odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej
tablicy informacyjnej o tragicznych wydarzeniach sprzed 67 lat.
W uroczystości wzięli udział kombatanci z Klucz i Łaz, młodzież szkolna z Grabowej,
Radni Rady Miejskiej w Łazach, Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego i Sejmiku
Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łazach oraz
samorządowcy z Gminy Klucze, wraz z Zastępcą Wójta Gminy Klucze – Panią Iloną
Szczęch.
Na uwagę zasługuje fakt, iż o uroczystościach rocznicowych pamiętali licznie
zgromadzeni mieszkańcy Błojca i okolic.
Na zaproszenie księdza Proboszcza z Parafii Rzymsko Katolickiej
Św. Maksymiliana Marii Kolbe brałem udział w uroczystościach poświęcenia terenu
pod budowę kościoła na osiedlu Podlesie. Uroczystościom przewodniczył
ordynariusz diecezji sosnowieckiej biskup Grzegorz Kaszak.
Nad zalewem Mitręga w Łazach odbyły się siódme już Prezentacje
Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego organizowane przez Dom
Nadziej w Łazach prowadzony w ramach ChSD w Kluczach.
Odbyła się także III Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, zorganizowana przez UTW w Łazach, Urząd Miejski,
w
partnerstwie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Miejskim Ośrodkiem Kultury. Łącznie w
Olimpiadzie wzięło udział 319 zawodników z 16 Uniwersytetów z całej
Polski.Zawodnicy zmagali się w 10 konkurencjach sportowych. W klasyfikacji
generalnej UTW z Łaz zajął III miejsce. Patronat Honorowy objął Polski Komitet
Olimpijski i Pani Małgorzata Handzlik – Poseł do PE. W uroczystości otwarcia
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uczestniczył dwukrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego
Pan Józef Zapędzki. 8 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące III Olimpiadę
Sportową UTW. Na spotkaniu w MOKu, w którym wzięli udział przedstawiciele UTW
w Łazach i wszyscy sędziowie sportowi zostały rozdane podziękowania za pomoc
przy organizacji Olimpiady Sportowej.
W dniu 31.05.2011r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbył się konkurs
ekologiczny dla szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych pod hasłem „Miarą
człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt”. Organizatorami konkursu był Zespół
Szkół nr 1 w Łazach, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Łazach. Cel
konkursu to: kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym,
rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, aktywizacja i
promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów.
W dniu 1 czerwca br. nad zalewem w Łazach odbyły się Zawody Wędkarskie z
okazji „Dnia Dziecka”. W zawodach tych uczestniczyli uczniowie Szkół
Podstawowych z terenu całej Gminy. Zawody były organizowane przy współudziale
Urzędu Miejskiego i OSiR w Łazach, wśród fundatorów nagród byli Przewodniczący
Rady Maciej Kubiczek, Radni:Pani Anna Staniaszek, Elżbieta Petryka, Pan Leszek
Bogłowski, Ryszard Słowikowski, Stefan Kubasik, Grzegorz Kowalik, Dariusz Tabas,
Krzysztof Uzarski, Marcin Wałcerz.
Uczestniczyłem również w niecodziennej promocji książki pt. „Wierszyki,
pytajniki, opowiadania i barwniki”. Autorami zgromadzonych w tej publikacji 27
wierszy i opowiadań a także ilustracji do każdego utworu są uczniowie klas IIa i IIb
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach. Książka została profesjonalnie wydana przy
pomocy Biblioteki Publicznej, rodziców i nauczycieli

Wziąłem udział w organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w
Łazach w sali MOK w Łazach uroczystej promocji publikacji pt „Ocalone od
zapomnienia. Historia harcerstwa na Ziemi Łazowskiej”. Promocja połączona była z
prezentacją zbiorów wystawy fotograficznej pod hasłem „Harcerskie lata”,
wspomnieniami byłych harcerzy, prezentacją dorobku obecnych zuchów i harcerzy
działających na terenie Gminy Łazy oraz wspólnym śpiewaniem piosenek
harcerskich. Zakup publikacji autorstwa Pani Jolanty Dudek jest możliwy w Bibliotece
w Łazach.
Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Perła Jury. W czasie walnego Zebrania podjęto uchwałę w/s rozszerzenia ilości
członków Rady Programowej powołując 2 osoby reprezentujące sektor gospodarczy,
dokonano zmian w statucie oraz w kryteriach wyboru operacji do realizacji. Ponadto
przedyskutowano terminy naboru wniosków w 2011 roku.
Uczestniczyłem w naradzie dyrektorów placówek oświatowych naszej gminy,
której głównym tematem była organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu
naszej gminy. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami przygotowano dzieciom
spędzającym letni czas w miejscu zamieszkania bogatą ofertę zajęć rekreacyjnych.
Do akcji „Bezpieczne Wakacje” włączyły się jak zawsze OSiR, MOK i Biblioteka
Publiczna ze swoimi filiami w sołectwach, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, instruktorzy harcerscy, Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Łazach oraz UKS „Jedynka”.
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Chętni mogą uczestniczyć zajęciach rekreacyjnych , nauce pływania w Parku
Wodnym „Jura”, turniejach sportowych. MOK i Biblioteka oferują liczne zajęcia
plastyczno-literackie, komputerowe, gry i zabawy zręcznościowe, konkursy,
spektakle teatralne, spotkania filmowe i wycieczki poza teren gminy, głośne czytanie
książek, warsztaty techniczne, plastyczne, rzeźbiarskie i kulinarne w pracowniach
specjalistycznych WTZ. Natomiast ok. 24 zuchów i harcerzy z Ciągowic i Łaz
wyjedzie w ramach harcerskiej akcji letniej na kolonię zuchową w Kostkowicach i na
Rajd Grunwaldzki, a 20 członków UKS „Jedynka” będzie uczyć się windsurfingu na
obozie sportowym w Chałupach.
W dniu 2 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki Promax, na którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za okres od 12.10.2009 r. do 31.12.2010 r., podjęto uchwałę w przedmiocie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Promax Sp. z o.o za okres od
12.10.2009 r. do 31.12.2010 r. oraz zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej ze
swojej działalności za okres od 12.10.2009 r.
do 31.12.2010 r. i podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
2 czerwca br. odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej PROMAX sp. z
o.o. z siedzibą w Łazach na którym podjęto między innymi uchwały w sprawie:
-odwołania Pana Mariusza Kołtona ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki PROMAX
powołania Pana Tomasza Wyrwas na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PROMAX.
Przedstawiciele Urzędu i Rady Miejskiej uczestniczyli w uroczystościach
z okazji zakończenia roku szkolnego we wszystkich naszych placówkach
oświatowych.
Uczestniczyłem w dorocznych festynach rodzinnych organizowanych przez
nasze placówki oświatowe w celu zaprezentowania efektów całorocznej pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz wypracowania dodatkowych środków na rzecz
szkół i przedszkoli.
Odbyło się w Chorzowie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w którym Gmina Łazy posiada swój udział
wynoszący 6,61 % o wartości 793 tys.zł.
Na posiedzeniu została podjęta między innymi uchwała zatwierdzająca sprawozdanie
finansowe Spółki za 2010r. zamykające się sumą bilansową 42 mln 250 tys.309 zł
oraz zyskiem w wysokości 149 tys.287 zł. Udzielono absolutorium Zarządowi Spółki
RTBS z wykonania obowiązków w 2010r. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki RTBS za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. znajduje się do wglądu
w Biurze Rady.
Ponadto odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów Powiatu Zawierciańskiego ze
Starostą w celu wypracowania form współpracy.
4 czerwca odbył się festiwal „Safari”, zorganizowany przez uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, przy współpracy
Urzędu Miejskiego w Łazach, Miejskiego Ośrodka Kultury, Parku Wodnego „Jura”,
miesięcznika „Echa Łaz” i Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Impreza składała się z dwóch części, warsztatów skierowanych do młodzieży oraz
koncertów zespołów. Podczas trwania festiwalu odbywały się również: turniej
Counter-Strike, przejazdy samochodami terenowymi, gry w paintball.
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Impreza miała na celu pokazanie młodym ludziom alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań.
W dniach 24-26 czerwca odbyły się Dni Łaz. „Noc Kupały” rozpoczęła się
występami studia piosenki z MOK Łazy, następnie odbyły się koncerty zespołów.
Gwiazdą wieczoru, która przyciągnęła tłumy wielbicieli nie tylko z gminy Łazy, ale
również z gmin ościennych był zespół„Star guard muffin” z solistą Kamilem
Bednarkiem. Na koniec odbyło się tradycyjne puszczanie wianków, które w tym roku
połączono z pokazem tańca z ogniem. Wieczór zakończył się dyskoteką pod
gwiazdami
26 czerwca odbyły się występy skierowane do dzieci i młodzieży, którym
towarzyszyły występy marżonetek, pokazy tańca towarzyskiego oraz koncert
Łazowskiej Orkiestry Kameralnej. Na koniec tradycyjnie zorganizowano Jurajski
Kabareton ( w którym udział wziął Kabaret Szarpanina i Kabaret Jurki).Pokaz
sztucznych ogni zakończył trzydniowe święto gminy.
Trwające inwestycje
Informuję również, że wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację
zadania p.n. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji i kotła c.o. w budynku
Szkoły Podstawowej w Ciągowicach.
Trwają także prace modernizacyjne w budynku Remizy OSP w Rokitnie
Szlacheckim zaawansowanie prac to ok. 60 % .
W czerwcu br. Rozpoczęliśmy wymianę sieci wodociągowej w miejscowości
Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Planowane zakończenie inwestycjisierpień2012roku.
Realizowane są także zakupy i prace przewidziane w poszczególnych sołectwach w
ramach funduszu sołeckiego na rok 2011.
Na ukończeniu są roboty związane z dobudową oświetlenia ulicznego przy
ulicy Konopnickiej w Wysokiej i przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Łazach.
Złożone wnioski
W dniu 06.06.2011r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu
„EkoGmina – montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Łazy” w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Celem wyboru najodpowiedniejszych i najefektywniejszych zestawów kolektorów
słonecznych odbyłem spotkania z przedstawicielami firm zajmujących się sprzedażą
zarówno kolektorów płaskich jak i próżniowych. W terminie do dnia 29 kwietnia
2011r. wpłynęło 710 ankiet oraz deklaracji od mieszkańców Gminy zainteresowanych
zakupem i montażem kolektorów słonecznych. W przypadku pozyskania dotacji
planuje się zakup i montaż kolektorów słonecznych próżniowych wraz z całym
zestawem. Jeżeli Gmina pozyska dofinansowanie to wówczas w I kwartale 2012 roku
zostanie przeprowadzona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie
wykonawcy.
Do
końca
2012
roku
inwestycja
zostanie
wykonana.
Po zakończeniu prac instalacyjnych sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu
kolektora słonecznego, pozostaną własnością Gminy jako beneficjenta pomocy przez
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cały okres trwania projektu i okres trwałości projektu, tj. minimum 5 lat od dnia
zakończenia finansowego realizacji projektu. Po tym okresie całość zestawu zostanie
przekazana uczestnikowi projektu w bezpłatne użyczenie na okres kolejnych 5 lat.
Po 10 latach, okresie amortyzacji kolektorów, zestawy zostaną przekazane
mieszkańcom. Całkowita wartość projektu wynosi 11.900.985 zł. Dofinansowanie
z RPO wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych natomiast mieszkańcy pokryją 15%.
W tym samym dniu złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie projektu
„Termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Łazy wraz z wymianą źródła
ciepła” w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej pięciu
palcówek oświatowych na terenie Gminy Łazy, tj. Zespołu Szkół nr 1 oraz SP nr 3
w Łazach, SP w Wysokiej, Rokitnie Szlacheckim i Ciągowicach. Planuje się
termomodernizację placówek oświatowych wraz z wymianą stolarki okiennej,
drzwiowej oraz instalacji c.o. i c.w.u. Część zadania została już zrealizowana
i
w przypadku pozyskania dofinansowania nastąpiłaby refundacja kosztów. Zadanie
jest realizowane w latach 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi
4.619.178,12 zł, w tym wartość dofinansowania 3.809.436,19 zł.
Uzyskano brakujące pozwolenie na budowę do projektu „Sieć tras rowerowych
dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Łazach”, budowa ścieżki
rowerowej w Niegowonicach wzdłuż ul. Dąbrowskiej, które zostało złożone jako
załącznik do umowy o dofinansowanie zadania. Umowa zawarta pomiędzy Gmina
Łazy a Zarządem Województwa Śląskiego zostanie podpisana do dnia 30 czerwca.
W dniu 24 czerwca uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Urząd
Marszałkowski w Hucisku. Konferencja miała na celu przedstawienie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w aspekcie rozliczania
i promowania realizowanych projektów na terenie województwa śląskiego. Podczas
konferencji, w której uczestniczyła
Pani Aleksandra Banasiak Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Stanisław
Dąbrowa Wicewojewoda Śląski jak również przedstawiciele Wydziału Terenów
Wiejskich oraz samorządów lokalnych
zostały poruszone tematy związane
z rozliczaniem oraz informacją i promocją projektów realizowanych w ramach PROW
2007-2013. Przedstawiono również informacje dotyczące stanu realizacji Programu
w województwie śląskim z podziałem na poszczególne powiaty oraz przykłady
projektów realizowanych przy wsparciu środków unijnych.
Pozyskane środki
Ponadto informuję Państwa, iż Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą
zatwierdził listę operacji dla drugiego naboru w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina
pozyskała środki finansowe na budowę wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk
sportowych
dla
sołectwa
Niegowonice
i
Chruszczobród.
Inwestycja
w Chruszczobrodzie planowana jest do realizacji w 2011 roku. Planuje się budowę
boiska do siatkówki i koszykówki. Całkowity koszt inwestycji wynosi 462.246,07 zł, w
tym wartość dofinansowania 281.912. Boisko w Niegowonicach do piłki ręcznej
i nożnej zostanie wybudowane w 2012 roku. Całkowita wartość projektu wynosi
600.870,87 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 369.387.
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Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z trawy syntetycznej, zostaną zamontowane
urządzenia sportowe, nastąpi montaż oświetlenia, dodatkowych elementów małej
architektury oraz zazielenienie terenu.
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach
Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”, Działanie 6.2 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.
Spośród 59 złożonych projektów 50 pozytywnie przeszło ocenę formalną i
merytoryczno-techniczną natomiast wybrano do dofinansowania 14 projektów.
Gmina Łazy pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja
centrum miasta Łazy. Całkowita kwota wynosi 7.201.870,31, w tym wartość
dofinansowania 5.099.526,61 zł, co stanowi 71,34%. Przedmiotem projektu jest
kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Łazy obejmująca budynek dworca
kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zostanie wykonana
kompleksowa termomodernizacja dworca wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na Izbę Tradycji oraz Punkt
Informacji Turystycznej. Zmodernizowany zostanie także obszar placu dworcowego
wraz z ul. Dworcową oraz plac przed Biblioteką Publiczną i fragment ul. Kościuszki
od dworca PKP do ul. Wiejskiej. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie
remont nawierzchni placów i ulic, a także wykonane zostaną elementy małej
architektury. Zrealizowane działania pozwolą nadać nowe funkcje centrum miasta
Łazy.
W okresie międzysesyjnym wydałem 15 zarządzeń. Treść zarządzeń
publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz ( bip.lazy.pl )
Spisano 2 akty notarialne dotyczące zbycia w przetargu ustnym
nieograniczonym lokali mieszkalnych:
lokalu w budynku przy ul. Spółdzielczej 8/19
lokalu w budynku przy ul. Stara Cementownia 12A/6.
Informuję, że został zakończony Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2011. Na terenie naszej Gminy spis prowadziło 9 rachmistrzów
spisowych. Mieszkańcy w przeważającej części chętnie udzielali odpowiedzi
na zadawane przez rachmistrzów pytania. Spis przebiegł spokojnie i bez większych
problemów.
W dniach 14.04.2011 r. -18.04.2011 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową.
Obowiązkowemu zgłoszeniu do kwalifikacji wojskowej podlegały 103 osoby, stawiło
się 98 osób tj. 93,24 %.
Zarządzenia Burmistrza wydane w okresie międzysesyjnym
od 21.05.2011 r. do 28.06.2011 r. w sprawie:
-zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1
w Łazach,
-powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach
rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego, odsetek i kosztów
postępowania zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
-sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych
przeznaczonych do oddania w najem.
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-zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.
-zmiany zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Łaz z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Łazach
-ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdująca się w budynkach
komunalnych,
-sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
położonych na terania miasta i gminy Łazy.
-umorzenia odsetek od zaległości czynszowych
-zmiany uchwały Nr III/4/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łazy,
-w sprawie zmiany planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim
w Łazach
-sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy
-szczegółowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego przy przetwarzaniu
informacji niejawnych
-powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2011 – 2015.
Do punktu nr 19.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz - odpowiadając na pytania radnego Dariusza
Tabasa, poinformował, iż nie posiada informacji odnośnie przygotowywanego
objazdu. Odnośnie monitoringu przypomniał, że Gmina przez długi okres czasu nie
mogła dojść do porozumienia z Zakładem Nieruchomości PKP, co było przyczyną
przeniesienia kamery z dworca w inne miejsce. Obecnie
szukamy innego
rozwiązania i kamera na pewno zostanie zainstalowana. Pan Burmistrz poinformował
także, iż widoczne są efekty monitoringu w Łazach, dzięki któremu odnaleziono
skradziony samochód z parkingu samochodowego przy targowisku miejskim.
Sprawcę wykryto. W kwestii targowiska przyznał, iż mieszkańcy nie stosują się do
obowiązujących wokół znaków drogowych. Staramy się o zmianę organizacji ruchu,
która czeka na zatwierdzenie.
Następnie przypomniał także, iż Gmina bardzo długo starała się o postawienie znaku
zakazu wjazdu przy zalewie miejskim. Takie posunięcie argumentowano faktem
o częstych problemach z kierowcami, którzy stanowili realne zagrożenie dla
przechodniów w tej okolicy.
Radnemu Janowi Hoffmanowi na pytania dotyczące odwołania Prezesa i Rady
Nadzorczej spółki „PROMAX” uzyskał odpowiedź, iż Rada Nadzorcza nie została
odwołana, natomiast zmiana na stanowisku Prezesa spółki, wynikała z faktu
zakończenia zadań, które postawiono przed byłym Prezesem, tj.: utworzeniem spółki,
przejęcie mienia i przedstawieniem sprawozdania za rok działalności. Pan Burmistrz
Maciej Kaczyński odpowiedział również radnemu Hoffmanowi, iż ceny wody w gminie
Łazy nie są największe w powiecie zawierciańskim.
Wyjaśnił, że obecnie
obowiązujące ceny wody wynikają z realnych kosztów, które trzeba ponieść, żeby
dostarczyć metr sześcienny wody do gospodarstw.
W przypadku nowego wodociągu w Chruszczobrodzie poinformował, że jego
właścicielem jest Gmina.
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Na pytania dotyczące dróg odpowiedział, że sprawa ta była szeroko dyskutowana na
Komisjach Rady i informowaliśmy, że w bieżącym roku budżetowym nie ma
pieniędzy na drogi. Dodał, że Rada dokonała zmian i przeniosła 100 tysięcy złotych
na oczyszczanie i odmulanie rowów wraz z poboczami.
Natomiast problem z ulicą Partyzantów polegał dotychczas na wystąpieniu w tym
miejscu aż pięciu awarii, które wynikały ze względu na zły stan wodociągu.
W dodatku trwają obecnie badania, które mają ostatecznie wyjaśnić czy problemem
jest dziura w sieci czy też wysoki poziom wód gruntowych.
Radny Hoffman uzyskał także odpowiedź o wydawcy miesięcznika „Echa Łaz”.
Na pytanie radnego Leszka Bogłowskiego, Pan Burmistrz odpowiedział, że za
wycinkę drzew odpowiedzialny jest zawsze właściciel posesji.
Informacja Radnego Ryszarda Słowikowskiego, spotkała się ze zrozumieniem ze
strony Macieja Kaczyńskiego. Dodał, że informacja ta zostanie przekazana
Komendantowi Policji w Łazach.
Pan Burmistrz odpowiedział Radnej Marcie Grzesicy, że Urząd Miejskim wystąpi
z oficjalnym listem do WZD w Katowicach.
Do punktu nr 20.
Radny Zenon Głąb – odczytał odpowiedź Dyrektora OSiR-u w Łazach Pana
Konrada Knopa skierowaną do Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łazach dot.kontroli utrzymania obiektów sportowych w Gminie Łazy oraz
odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach skierowane do Zespołu
Kontrolnego Członków Komisji Rewizyjnej w sprawie formy udzielenia odpowiedzi
przez Dyrektora OSiR-u.
W związku z powyższym zarówno Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek, Radny
Zenon Głąb jak również Dyrektor OSiR-u Konrad Knop proponują spotkanie w
ramach Komisji Rewizyjnej w celu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy.
Wiesław Ludwikowski – Sołtys Sołectwa Niegowonice – w związku z kolizjami
drogowymi w Niegowonicach na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Kolejowa i Słotwina
zawnioskował o zamianę znaku drogowego od strony ul.Kolejowej - „Uwaga na
drogę z pierwszeństwem przejazdu” na znak „STOP”.
Następnie zapytał, czym kierowali się pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg łatając
dziury na drodze Łazy-Niegowonice zostawiając ok.1/4 dziur.
Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – poinformował, że postawiono
3 słupy linii energetycznej w nieodpowiednich miejscach w Hutkach Kankach. Jeden
z nich ustawiono na zakręcie drogi w odległości 30 cm od jezdni, a dwa następne
postawiono w rowie, który mieszkańcy wyczyścili w czynie społecznym. Teraz pytają
mieszkańcy dlaczego tak się dzieje. Na
zapytanie skierowane do Zakładu
Energetycznego , czy Rada Sołecka i Sołtys mają coś do powiedzenia w sprawie
usytuowania słupów na terenie Sołectwa, otrzymał pisemną odpowiedź , że nie mają
nic do powiedzenia .Prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Stanisław Paliga – Sołtys Sołectwa Chruszczobród Piaski – w imieniu
mieszkańców podziękował za uzupełnienie i odnowienie placu zabaw.
Poprosił o oznakowanie placu zabaw z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.
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Edward Zadworny – były Sołtys Sołectwa Wiesiółka – podziękował wszystkim za
wieloletnią współpracę i wsparcie, za wiele wykonanych prac na terenie Sołectwa a
w szczególności Maciejowi Kubiczkowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łazach,
Radnym, Panu Maciejowi Kaczyńskiemu wraz z pracownikami Urzędu, Prezesowi
OSP Leszkowi Kaladze , Sołtysom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju
Sołectwa oraz całej Gminy.
Konrad Knop – Dyrektor OSiR w Łazach – powiedział prywatnie do Radnego
Głąba „to nie ja ośmieszam Komisję Rewizyjną tylko Pan przygotowując i
przekazując
taki protokół pokontrolny. W piśmie skierowanym do Zespołu
Kontrolnego Członków Komisji Rewizyjnej odpowiedziałem na trzy zarzuty, które Pan
zarzucił, którego przy sobie nie ma. Pierwszym zarzutem było dlaczego są różnice
w kosztach opału zima do zimy w obiekcie „Łazowianka”. Dla wszystkich Państwa
jasnym jest, że zima a zima to nie to samo tak jak napisałem, każdy z nas ma
dom, każdy z nas opala go jakimkolwiek nośnikiem., prądem , węglem, czymkolwiek.
Czy Państwu zdarzają się takie same rachunki zima do zimy, mnie nie. Może Panu
Głąbowi się zdarzają, mnie nie.”
W tym momencie Radny Głąb powiedział, że jemu tak zdarzają się takie same
rachunki.
Dalej Dyrektor kontynuując swoją wypowiedź powiedział „być może Panu, mnie nie,
nie da się tego inaczej wytłumaczyć tak po prostu jest. To jest pierwsza sprawa, którą
podniosłem.
Pan Radny Głąb zarzucił, że wzrosło zużycie prądu, ponieważ w 2009 roku było 14
tys.zł a w 2010 było 8 tys.zł. Czy Państwo rozumiecie ten zarzut, bo ja go nie
rozumiem.
Dodał, że wzrost zużycia węgla i jednocześnie spadek zużycia prądu jest logiczną
konsekwencją tego, że nastąpiła zmiana w sposobie uzyskiwania ciepłej wody
użytkowej. Po zmianie woda uzyskiwana jest z zasobnika podgrzewanego kotłem c.o
na ekogroszek a nie jak wcześniej elektrycznym przepływowym ogrzewaczem wody.
Nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. Dlatego proszę Pana
Przewodniczącego, aby wytłumaczył to Panu Głąbowi”.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby zakończyć tą dyskusję.
Radny Zenon Głąb – odczytał protokół Zespołu Kontrolnego Członków Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w OSiR w Łazach, który stanowi załącznik do
protokołu.
Radny powiedział, że to jest protokół, który wyjaśnia wszystko. Arogancja Pan
Dyrektor w stosunku do odpisanej nam odpowiedzi nie powinna mieć miejsca.
Dyrektor powinien w jakiś sposób złożyć pisemne wyjaśnienie , spotkać się z Komisją
i wszystko sobie wyjaśnić. Dodał, że się wstydzi, że o takiej sprawie musi mówić
na Sesji Rady Miejskiej.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Maciej Kubiczek zaproponował, aby
Komisja Rewizyjna z udziałem Dyrektor OSiR-u Konrada Knopa spotkała się w
celu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy.
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Konrad Knop – Dyrektor OSiR-u – powiedział, że jego wypowiedź nie była w celu
urażenia Radnego lecz odpowiedzią na jego pismo . To co Radny Głąb odczytał to
jest dokładnie to co on powiedział. Uważa, że faktycznie należy się spotkać w
mniejszym gronie i załatwić sprawę do końca.
Na pytania radnego Zenona Głąba dotyczące nowego prezesa spółki „PROMAX”
odpowiedział obecny Prezes Tomasz Wyrwas podkreślając w swojej wypowiedzi
podkreślił, że nie kierował Spółką Komunalną lecz przez 4 lata zarządzał Spółką
zo.o., która zajmowała się sprzedażą i produkcją komponentów dla Hut Żelaza.
Zajmował się importem surowców mineralnych . Przez 15 lat pracy zawodowej
pracował głównie w biznesie, w przemyśle surowcowym, recyklingowy.
Zwrócił się do Radnych i Sołtysów z prośbą , aby wszelkie problemy występujące na
ich terenie zgłaszali do PROMAX-u albo bezpośrednio do niego.
Przewodniczący Rady - powiedział, że Prezesa PROMAX-u zaprosimy na
posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji w sprawie współpracy.
Do punktu nr 21.

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 22.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że
porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 14.35 ogłosił
zamknięcie VIII/2011 Sesji Rady Miejskiej w Łazach.
Materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji stanowią załączniki do
protokołu.
Szczegółowy przebieg obrad Sesji znajduje się na nagraniu dźwiękowym.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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