P R O T O K Ó Ł Nr XVI/12
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 7.05.2012 roku o godz.9.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych
Obecnych na sesji Rady - 12 Radnych (zgodnie z zał. nr 1)
Nieobecni :
- Radny Stefan Kubasik –nieobecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ),
- Radny Grzegorz Kowalik - nieobecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ),
- Radna Marta Grzesica - nieobecność usprawiedliwiona ( delegacja służbowa).
Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego - Rafał Porc i Konrad Knop
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Starosta Powiatu Zawierciańskiego – Rafał Krupa
Komendant Komisariatu Policji w Łazach
Sołtysi z terenu Gminy Łazy
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
W zastępstwie Kierownika SP ZOZ w Łazach – Lidia Janus
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 12 Radnych
i że podejmowane uchwały będą prawomocne.
Do punktu nr 2.
Maciej Kubiczek - Przewodniczący Rady - powiedział, że Radni otrzymali
zawiadomienia o Sesji z proponowanym porządkiem obrad wraz z materiałami.

Następnie Przewodniczący - odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia
28 marca 2012 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej
w Ciągowicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Filii Szkoły Podstawowej
w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej
w Wysokiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Zawiercie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia działań zmierzających do
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łazach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia
umów najmu albo dzierżawy nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/12 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
12. Interpelacje radnych.
13. Zapytania radnych.
14. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu za okres
między sesjami Rady.
15. Odpowiedzi na zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
18. Zamknięcie sesji.

Zapytał Radnych , czy wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad sesji.
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Radni uwag i zmian nie wnieśli.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 10 Radnych obecnych na sali narad w chwili głosowania.
.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 10 głosów za ) przyjęła porządek obrad
Sesji.

Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał Radnych,
czy wnoszą uwagi do protokołu Nr XV2012 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia
28.03.2012 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 XV/2012 z Sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28.03.2012 r.

Po tym punkcie Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach oddał głos przybyłemu na
dzisiejszą sesję Staroście Powiatu Zawierciańskiego – Rafałowi Krupie, który
serdecznie podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Dodał, że ze względu na
wiele pilnych spraw nie może
uczestniczyć we wszystkich sesjach ale zawsze w
jego imieniu na sesjach Rady Miejskiej w Łazach jest Wicestarosta Rafał Porc
członek Zarządu Rady Powiatu Zawierciańskiego i w jego imieniu udziela informacji
oraz odpowiedzi na wszelkie zapytania.
Pan Starosta powiedział, że Szpital Powiatowy w Zawierciu ciągle boryka się z
problemami i trudnościami . Po procesie restrukturyzacji, który został wdrożony,
dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Obecna Pani Dyrektor przedstawiła na Zarządzie
Powiatu informację o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala. Proces restrukturyzacji
powoli zaczyna przynosić efekty dodatnie w zakresie działalności operacyjnej
szpitala, gdzie przychodów już nie brakuje do kosztów, czyli ten dochód zaczyna się
pojawiać. Natomiast ciągle borykają się z trudnościami finansowymi, wiadomo
olbrzymie zadłużenie, nie wobec banków, które dają przyzwoite
oprocentowania
tylko wobec firm finansowych. To płatności, które nie są realizowane w kierunku
dostawców bardzo szybko są sprzedawane bez naszej wiedzy firmom finansowym,
którym proponują bardzo oprocentowanie wysokie. Sytuacja taka nie dotyczy tylko
naszego szpitala a wielu szpitali w różnych konfiguracjach. Poinformował, że włączył
się do wspólnych prac z Komisją Rządu i Samorządu Terytorialnego nad nowelizacją
ustawy o pomocy.
3

Powiedział, że z budżetu Powiatu nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć całości
zobowiązań i poręczeń dla Szpitala. Dlatego zwracamy się do Radnych z Gmin
Powiatu Zawierciańskiego, z prośbą, żeby się pochylili nad tym tematem związanym
z zabezpieczeniem części poręczenia. Nie zabezpieczenia, tylko poręczenia części
kredytu przeznaczonego dla szpitala. Poprosił wszystkich, aby się włączyli w pomoc
bo to jest nasz wspólny problem. W Szpitalu wprowadzone są nowe systemy
zarządzania,
co powoli jest widoczne. Redukcje zatrudnienia są bardzo
zaawansowane, starają się pracowników jeżeli jest taka możliwość wysyłać na
emerytury, na świadczenia. Dodał, że musimy się wszyscy nad tym pochylić i
zastanowić się nad działaniami , bo przecież musimy mieć ten Szpital, aby mieć ten
Szpital musimy zrobić wszystko, żeby funkcjonował należycie i spełniał oczekiwania
mieszkańców całego powiatu.
Dlatego jedynym rozwiązaniem było by zaciągniecie jednego kredytu, połowę
kredytu poręczył by powiat, a drugą połowę wszystkie gminy powiatu
zawierciańskiego.
Następnie Starosta Rafał Krupa zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o wsparcie
finansowe dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu tj. o poręczenie kredytu dla szpitala
Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –
zapytał jaką sumę musiałaby Gmina Łazy poręczyć.
Pan Starosta wyjaśnił, że 8 mln. zł przypada na 9 Gmin do poręczenia.
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców na Gminę Łazy przypada 1.832 tys.zł. plus
odsetki, to uczyniłoby łączną kwotę w wysokości 3.266 tys zł na okres 15 lat.
Zaoferował swoją obecność na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach
w celu omówienia tego tematu.
Do punktu nr 4.

Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że zapewnienie opieki przedszkolnej i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem
własnym gminy (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty – tj: Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Jednocześnie w myśl
art. 90 ust. 1 oraz 2b i 2c ustawa ta nakłada na gminy obowiązek dotyczący
finansowania przedszkoli niepublicznych i konieczności refundacji przez gminę,
której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola na terenie innej gminy,
dotacji udzielonej przez gminę dotującą przedszkole niepubliczne. Obecnie dwoje
dzieci zamieszkałych w Gminie Łazy uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola
Językowo-Artystycznego „Bajkowa Kraina” w Zawierciu i w związku z tym Gmina
Zawiercie wystosowała do nas porozumienie na rok 2012 w sprawie refundacji
zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem
gminy Zawiercie, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na jej terenie.
Aby umożliwić Burmistrzowi podpisanie tego porozumienia, należy podjąć stosowną
uchwałę, która wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządowych, ustawy
o samorządzie terytorialnym oraz ustawy o systemie oświaty.
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Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 8 za, 1 wstrzymujący,
3 przeciwnych ) podjęła Uchwałę Nr XVI/135/12 w sprawie: likwidacji Szkoły
Podstawowej w Ciągowicach.

Do punktu nr 5.

Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia –
powiedziała, że W dniu 13 lutego 2012r. Rada Miejska w Łazach uchwaliła zamiar
likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej. Obecnie
należy podjąć uchwałę o likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2012r. Z racji jednak,
że szkoła w Grabowej jest placówką filialną Szkoły Podstawowej w Niegowonicach,
należy podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia tej szkoły poprzez likwidację jej filii.
Za likwidacją Filii Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą
w Grabowej przemawiają zarówno dane demograficzne jak i względy ekonomiczne,
wynikające z konieczności dostosowania budżetu gminy do wymogów art. 242
ustawy o finansach publicznych, czyli zbilansowania wydatków bieżących
z dochodami bieżącymi, gdy tymczasem subwencja oświatowa otrzymywana na
prowadzenie tej szkoły wystarcza jedynie na trzecią część jej kosztów (36%).
Obecnie w szkole w Grabowej uczy się 24 uczniów w 3 oddziałach, w tym jednym
łączonym (kl. I z kl. II), czyli średnio 8 dzieci na oddział. Ponadto w oddziale
przedszkolnym 24 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym. Łącznie
placówka liczy 48 uczniów. Prognozy demograficzne na najbliższe 7 lat wykazują
utrzymywanie się liczby urodzeń, a tym samym liczby potencjalnych uczniów
w szkole, na dotychczasowym niskim poziomie: od 18 uczniów w r.szk. 2012/13 do
22 - w r.szk. 20018/19 oraz od 16 przedszkolaków w r.szk. 2012/13 do 13 – w r.szk.
2014/15. Takie dane wykazują, że dalsze utrzymywanie szkoły publicznej przez
gminę byłoby wielce kosztowne.
Dodatkowe zagrożenie widmem likwidacji stanowią dla szkoły w Grabowej:
bliskość o wiele większej Szkoły Podstawowej w sąsiednich Niegowonicach
z dobrym zapleczem dydaktycznym i sportowym, wchodzącej w skład tego samego
Zespołu Szkół nr 2 w Niegowonicach.
5

Szkoła podstawowa prowadzona przez gminę, stosownie do art. 59 ust. 1
i ust. 2 ustawy o systemie oświaty, może być zlikwidowana po poinformowaniu
rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły
w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Wszyscy
rodzice/opiekunowie uczniów i dzieci przedszkolnych zostali poinformowani na
zebraniu ogólnym oraz imiennie, a fakt dostarczenia zawiadomień potwierdzają
„Zwrotne potwierdzenia odbioru pism”, będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego
w Łazach (pisma doręczane były za pośrednictwem poczty i przez pracownika
Urzędu Miejskiego w Łazach). Niezależnie od indywidualnych zawiadomień rodziców
Burmistrz odbył spotkania z rodzicami dzieci, podczas których informowano
o przyczynach i skutkach likwidacji. Ponadto w zgodzie z postanowieniami uchwały
intencyjnej Gmina zwróciła się z wnioskami o opinię Śląskiego Kuratora Oświaty
w sprawie likwidacji oraz opinię organów właściwych związków zawodowych. Śląski
Kurator Oświaty w Katowicach wydał pozytywną opinię odnośnie likwidacji szkoły –
pismo Nr DK-SO.542.67.2012.WZ z dnia 22.03.03.2012r. Natomiast wszystkie trzy
organizacje związkowe działające na terenie Gminy Łazy nadesłały opinie pozytywne
o projekcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji placówki (MK ZZ
„Kontra” Pracowników Oświaty w Łazach – 03.02.2012r., MKZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Zawierciu – 13.02.2012r., ZO ZNP w Łazach
– 27.02.2012r.).
Obwód likwidowanej szkoły przejmie Szkoła Podstawowa w Niegowonicach
w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach.
Według informacji posiadanych przez organ wykonawczy rodzice uczniów
likwidowanej placówki podjęli działania w celu przejęcia przedmiotowej placówki jako
niepublicznej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”,
prowadzące placówkę niepubliczną w Rokitnie Szlacheckim. Organ wykonawczy
przychylnie patrzy na te działania i podejmie wszelkie kroki w celu ułatwienia
przejęcia placówki przez organizację pozarządową, o czym poinformuje Radę
Miejską.
Podjęcie przedmiotowej uchwały pociągać będzie za sobą konieczność
podjęcia uchwał o zmianie obwodów szkół oraz sieci przedszkoli.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
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Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 7 za, 3 wstrzymujący,
2 przeciwnych ) podjęła Uchwałę
Nr XVI/136/12 w sprawie: likwidacji Filii
Szkoły Podstawowej w Niegowonicach z siedzibą w Grabowej.

Do punktu nr 6.

Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia –
powiedziała, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Wysokiej w dniu
28 czerwca 2011r. podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Józefy Jabczyńskiej,
mając na uwadze myśl społeczną, wzór patriotyzmu oraz postawę godną
naśladownictwa, przynoszącą wiele cennych wzorców moralnych i etycznych.
Józefa Jabczyńska z domu Waga – wieloletni pedagog, harcmistrzyni.
Urodziła się 10 marca 1908r. w Niwce niedaleko Sosnowca, w wielodzietnej rodzinie
Michała i Rozalii z domu Brajler.
W latach 1923 – 1928 uczęszczała do Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego Żeńskiego im. A. Osuchowskiego w Zawierciu, w którym
11 czerwca 1928r. uzyskała świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, 1 września,
rozpoczęła pracę jako nauczycielka tymczasowa w sześcioklasowej szkole
w Wysokiej, oddalonej 12 kilometrów od Zawiercia. W szkole tej pracowała do
20 lipca 1940r.
Dnia 22 lipca 1940 r. wyszła za mąż za nauczyciela, Bronisława
Jabczyńskiego, z którym po zamknięciu szkoły przez niemieckiego okupanta uczyła
dzieci na tajnych kompletach. 4 października 1940 r. została aresztowana za
kolportaż tajnej gazetki „Płomień” i rozpoczęła karierę „przestępczyni” politycznej.
Otrzymała wyrok Sondergericht – trzy lata ciężkiego więzienia i trzy lata pozbawienia
wolności. Mąż Bronisław również został aresztowany i przewieziony do obozu
w Oświęcimiu, w którym zginął 2 marca 1942r.
Do 2 grudnia 1943r. Józefa Jabczyńska więziona była w Lublińcu, Opolu,
Fordonie, Sosnowcu i w Flossenburgu jako więzień nr 51300. Pomimo nacisków nie
wydała nikogo, chcąc w ten sposób uratować rodzinę i pozostałe harcerki. Następnie
została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, gdzie jako więzień
nr 33632, przebywała do 31 sierpnia 1944r., a następnie przetransportowana pod
Marienbaad. Wraz z innymi więźniami została uwolniona przez wojska amerykańskie
w dniu 7 maja 1945r. Swoje trudne przeżycia i lata spędzone w więzieniach
i obozach zagłady opisała w książce „Opowiadania zza kraty”.
Po prawie pięciu latach tułaczki wróciła do Zawiercia i we wrześniu 1945r.
otrzymała posadę w dawnej szkole w Wysokiej, w której pracowała do 31 sierpnia
1948r.
Od listopada 1948r. do sierpnia 1951r. zatrudniona była w Szkole Pracy
Społecznej w Górkach Wielkich. Oprócz pracy pedagogicznej była opiekunką koła
ZMP i wychowawczynią w tamtejszym internacie. Ponadto pracowała również
w Uniwersytecie Ludowym w Nierodzimiu.
W związku z likwidacją szkoły w Górkach przeprowadziła się do Ustronia
i 1 września 1951r. została zatrudniona w charakterze wychowawcy w internacie
Technikum Mechaniczno-Kuźniczego i w tym charakterze pracowała do roku
szkolnego 1955/56. Równocześnie, od września 1954r. do czerwca 1957r. pracowała
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w tym technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, ucząc tam języka rosyjskiego,
biologii, ekonomii politycznej i nauki o konstytucji.
W 1956r. została wizytatorką Okręgowego Ośrodka Metodycznego
w Katowicach, w sekcji internatów szkolnych.
W 1965r. przeszła na emeryturę i na osiedlu „Zacisze”, gdzie mieszkała
założyła
i prowadziła „Gromadkę Dziecięcą”. Przeniosła do niej dobre wzory przedwojennego
harcerstwa, organizowała zabawy, podchody, wyprawy i imprezy.
Szczególną opieką i troską otaczała dzieci niepełnosprawne. W ciągu swojej
pracy miała kilku podopiecznych, z którymi prowadziła indywidualny tok nauczania.
Utrzymywała stały kontakt z Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Nierodzimiu.
Józefa Jabczyńska zmarła 1 czerwca 1999r. w Ustroniu i tam została
pochowana.
Za swoją pracę społeczną została uhonorowana licznymi dyplomami
i odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Oświęcimskim, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznaką
„Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, Złotą Odznaką Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa
katowickiego”, odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego”, Medalem Rady
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Medalem 40-lecia PRL.
Rada Miejska przyznała jej w 1993r. honorowy dyplom „Zasłużona dla miasta
Ustronia”.
Za swoją 80 letnią służbę w ZHP otrzymała stopień Harcmistrza Polski oraz
Srebrny Krzyż Harcerski z Mieczami za zasługi dla ZHP. W 1997r. Chorągiew
Bielska nadała jej tytuł „Zasłużony Senior ZHP”.
Gehenna obozowa, zawierucha wojenna i utrata najbliższych nie złamały
w Józefie Jabczyńskiej najpiękniejszych, ludzkich postaw. Z jeszcze większą siłą
i determinacją pomagała, wspierała i podtrzymywała na duchu współwięźniarki,
z którymi dzieliła ciężki obozowy los.
Ta pełna poświęcenia postawa oraz służba drugiemu człowiekowi były
znamienne przez całe jej życie, w którym szczególne miejsce zajmowały dzieci.
Wszystkie były dla niej wyjątkowe i niepowtarzalne. Nad wszystkimi - tymi
błyskotliwymi i upośledzonymi pochylała się z jednakową miłością i troską. Jako
wieloletni pedagog, harcmistrz, jako „Korczak w spódnicy” do końca swoich dni
skupiała wokół siebie dzieci i młodzież, przekazując im ponadczasowe wartości
i postawy. Dla swoich uczniów była ukochaną panią o wielkim sercu, a dla przyjaciół
wspaniałym człowiekiem.
Postawa Józefy Jabczyńskej, jej życie i służba innym, a także zaangażowanie
i ponadczasowe wartości, którym była wierna, są godne naśladowania i mogą być
wzorem dla przyszłych pokoleń.
Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców w odrębnych decyzjach poparły
kandydaturę patronki.
Jednocześnie Rada Rodziców podjęła decyzję o ufundowaniu sztandaru dla
szkoły i zaproponowała datę 2 czerwca 2012r. jako dzień uroczystego poświecenia
i przekazania sztandaru szkole.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
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Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 za ) podjęła Uchwałę
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Wysokiej.

Nr XVI/137/12

Do punktu nr 7.

Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia –
powiedziała, że Zapewnienie opieki przedszkolnej i prowadzenie przedszkoli jest
zadaniem własnym gminy (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty – tj: Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Jednocześnie w myśl art. 90 ust. 1 oraz 2b i 2c ustawa ta nakłada na gminy
obowiązek dotyczący finansowania przedszkoli niepublicznych i konieczności
refundacji przez gminę,
której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do
przedszkola na terenie innej gminy, dotacji udzielonej przez gminę dotującą
przedszkole niepubliczne.
Obecnie dwoje dzieci zamieszkałych w Gminie Łazy uczęszcza do
Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „Bajkowa Kraina” w Zawierciu
i w związku z tym Gmina Zawiercie wystosowała do nas porozumienie na rok
2012 w sprawie refundacji zwrotu kosztów dotacji udzielonej na każdego ucznia
niebędącego mieszkańcem gminy Zawiercie, a uczęszczającego do przedszkola
niepublicznego na jej terenie.
Aby umożliwić Burmistrzowi podpisanie tego porozumienia, należy podjąć
stosowną uchwałę, która wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządowych,
ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisja Budżetowa projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Pozostałe
Komisje przyjęły do wiadomości.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
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Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 za ) podjęła Uchwałę Nr XVI/138/12
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zawiercie.

Do punktu nr 8.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, oraz zgodnie z art. 8 ust. 1a
ustawy o drogach publicznych:
- podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana.
Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję nazwy drogi wewnętrznej na
terenie Gminy Łazy w obrębie Rokitno Szlacheckie.
Propozycja nazwy drogi „Sosnowa” została zawnioskowana przez część
współwłaścicieli działek o nr geod. 1755/8 i 1754/1 za zgodą pozostałych
współwłaścicieli wymienionych działek, które posiadają założone księgi wieczyste:
- działka nr 1754/1 - KW CZ1Z/00053817/8
- działka nr 1755/8 - KW CZ1Z/00063608/3
Proponowana nazwa ulicy „Sosnowa” w Rokitnie Szlacheckim została
zaakceptowana przez Radę Sołecką Sołectwa Rokitno Szlacheckie.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że Komisje Rady projekt uchwały przyjęły do wiadomości.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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.

10

W głosowaniu udział brało 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 za ) podjęła Uchwałę
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy.

Nr XVI/138/12

Do punktu nr 9.

Sławomir Kania – Adwokat – powiedział, że zgodnie z art. 74 pkt 3 ustawy
o działalności leczniczej organem dokonującym przekształcenia zakładu opieki
zdrowotnej jest organ wykonawczy tj. Burmistrz. Przepis ten reguluje kwestię tzw.
dobrowolnego przekształcenia SP ZOZ w odróżnieniu od przekształcenia
przymusowego regulowanego przez art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
gdyż w myśl tej ostatniej regulacji przekształcenia w przypadku niepokrycia
ujemnego wyniku finansowego dokonuje organ stanowiący (Rada) w drodze
uchwały. Regulacja ta wydaje się w miarę klarowna i można przyjąć, że
w przypadku przekształcenia dobrowolnego jest to wyłączna kompetencja organu
wykonawczego (Burmistrza). Co więcej rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do
przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do
sporządzenia aktu przekształcenia (Dz. U. z 2012 poz. 26) nie wymienia uchwały
organu stanowiącego jako dokumentu niezbędnego do przekształcenia zoz-u
w spółkę.Sam akt przekształcenia jest czynnością cywilnoprawną polegającą na
zawiązaniu nowej spółki i ma postać aktu notarialnego. Spółka jest następnie
rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, który z urzędu kontroluje
procedurę przekształcenia. Według zebranych danych do chwili obecnej nie
doszło do wpisu do KRS żadnej spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i nie jest znane stanowisko sądów w tej
sprawie. W zaistniałej sytuacji notariusz, który miał dokonać aktu przekształcenia
powziął wątpliwość, czy przedmiotowa czynność wymaga zgody organu
stanowiącego, a to w związku z art. 18 ust. 2 pkt lit „f” ustawy o samorządzie
gminnym, który mówi o kompetencji Rady w sprawie przystępowania Gminy do
spółek. Brak uchwały Rady w tym zakresie mógłby uniemożliwić rejestrację Spółki
w KRS. Z drugiej strony podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mogłoby
spowodować reakcję organu nadzoru w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego,
gdyż organ nadzoru podziela pogląd o wyłączeniu kompetencji organu
stanowiącego
w przedmiotowej
sprawie. Innymi
słowy
brak
uchwały
o przekształceniu może utrudnić rejestrację spółki w KRS a z drugiej podjęcie tej
uchwały może spowodować negatywną reakcję organu nadzoru. Sprawa jest więc
sporna i wynika to ze stosunku regulacji szczególnej ustawy o działalności
leczniczej, która przewiduje kompetencję przekształcenia dla organu
wykonawczego (Burmistrz) do ustawy o samorządzie gminnym jako regulacji
ogólnej, która przewiduje dla organu stanowiącego uprawnienie do wyrażania
zgody na przystępowanie do spółek. Toczenie sporów w tej byłoby z pewnością
długotrwałe. Istnieje jednak możliwość przyjęcia rozwiązania kompromisowego tj.
starającego się pogodzić oba poglądy poprzez umożliwienie Radzie, zajęcia
stanowiska w tej sprawie, aczkolwiek nie będzie to stanowisko rozstrzygające. Tą
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formą jest uchwała intencyjna. Na takie rozwiązanie zdecydowała się Gmina
Radzionków podejmując w dniu 23 marca 2012 r. uchwałę intencyjną w takiej
właśnie sprawie. Rada podejmując taką uchwałę, jako polityczna emanacja
Gminy, zajmuje stanowisko w istotnej sprawie Gminy w sposób dopuszczalny
prawem. Podstawą do podjęcia takiej uchwały byłby art. 18 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Przypomnieć trzeba, że ustawa o działalności leczniczej
obowiązuje od 9 miesięcy i brak jest jasnych poglądów doktryny i orzecznictwa, co
do jej regulacji. Co więcej brak jest jasnych doświadczeń prawnych na jej bazie.
Gmina Łazy jest jedną z pierwszych Gmin w Polsce, o ile nie pierwszą, która
dokonywałaby przekształcenia na jej podstawie. Mając na celu szybkie
rozwiązanie problemu oraz chcąc uniknąć uczynienia z naszego „przekształcenia”
poligonu doświadczalnego dla sądów i organu nadzoru, organ wykonawczy
proponuje podjęcie uchwały, które pozwoli uniknąć wszelkich sporów w tej
materii. W zakresie meritum sprawy do chwili obecnej podjęto wszelkie czynności
niezbędne do przekształcenia tj.:
- uzyskano pozytywną opinię Rady Społecznej Zakładu,
- poinformowano pracowników ZOZ o zasadach i skutkach przekształcenia,
- poinformowano radnych
przekształcenia,

Rady

Miejskiej

w Łazach

o zasadach

i skutkach

- ustalono wartość wskaźnika zadłużenia, który ma wartość - 0,2 i Gmina nie będzie
przejmować zobowiązań ZOZ; ustalenie to jest o tyle bezprzedmiotowe, że ZOZ
nie posiada zaległości płatniczych,
- ustalono wartość funduszy własnych potencjalnej spółki, która przekroczy 900 tys.
zł, z tego 700 tys. stanowić będzie kapitał zakładowy; na dzień 31 marca 2012 r.
stan gotówki w kasie wynosił 803 141 zł 97 gr i jest to potencjalna kwota, którą
spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i dosprzętowienie spółki,
- nieruchomości z których dotychczas bezpłatnie korzystał ZOZ zostaną wynajęte
bezprzetargowo spółce o ile Rada wyrazi na to zgodę,
- skompletowano sprawozdania finansowe za trzy kolejne lata obrotowe,
- ustalono projekt aktu założycielskiego i regulaminu spółki.
Argumentacja przemawiająca za przekształceniem ZOZ w spółkę była wielokrotnie
omawiana podczas spotkań z radnymi, niemniej podkreślić trzeba, że celem
przekształcenia jest zwiększenie dostępności usług oraz umożliwienie
funkcjonowania publicznej służbie zdrowia w warunkach pełnej konkurencji. Spółka
samorządowa w przeciwieństwie do samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej jest pełnoprawnym przedsiębiorcą i może prowadzić działalność
gospodarczą w dowolnym zakresie. Konstrukcja prawna ZOZ jest archaiczna bowiem
Gmina nie posiada środków prawnych pozwalających chociażby na dysponowanie
zyskiem SP ZOZ, a majątek ZOZ stanowi wydzieloną część majątku Gminy. Organ
wykonawczy podkreśla, że przekształcenie nie jest formą prywatyzacji mienia
komunalnego, tylko sprzeciwia się poglądom lansowanym, przez niektóre osoby
publiczne z Gminy, o konieczności prywatyzacji ZOZ. Faktem jest, że padła
propozycja prywatyzacji placówki w ramach tzw. spółki pracowniczej jednak
propozycja ta została odrzucona przez organ wykonawczy jako rozwiązanie mało
perspektywiczne dla mieszkańców i tym samym niekorzystne dla Gminy. Z punktu
widzenia pracowników i pacjentów, przekształcenie w spółkę nie zmieni nic w ich
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sytuacji. Spółka po przekształceniu będzie w dalszym ciągu realizować niedpłatne
świadczenia medyczne dla mieszkańców Gminy na podstawie kontraktu z NFZ.
Rozpowszechniane poglądy o rzekomej komercjalizacji wyłącznie w celu
świadczenia odpłatnych usług medycznych w ocenie organu wykonawczego są
wyłącznie aktem nieuczciwej konkurencji wymierzonym w zakład opieki zdrowotnej tj.
obliczonej na utratę pacjentów przez tę jednostkę, co jest sprzeczne z interesem
Gminy.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisja Rozwoju i Promocji projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 11 Radnych, jeden Radny opuścił salę obrad.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 8 za, 3 głosy przeciwne ) podjęła
Uchwałę Nr XVI/140/12 w sprawie: podjęcia działań zmierzających do
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łazach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do punktu nr 10.
Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami –
powiedziała, że zasadą jest przetargowe zawarcie umowy na czas nieoznaczony
albo na czas określony powyżej 3 lat. Za zgodą rady możliwe jest jednak odstępstwo
od tych zasad.
Przedmiotowa uchwała dotyczy zgody na takie odstępstwo w związku z zamiarem
udostępnienia przedmiotowych nieruchomości Spółce gminnej powstałej w wyniku
przekształcenia SP ZOZ w Łazach, który posiadał przedmiotowe nieruchomości
w ramach bezpłatnego użytkowania mienia Gminy. Zawarcie umowy dzierżawy
zapewni Spółce stabilną bazę lokalową oraz możliwość inwestowania w budynki, zaś
Gminie przysporzy dochody z tego tytułu ( czynsz ) o ile Rada Miejska wyrazi zgodę.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
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Następnie poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Komisja Rozwoju i Promocji projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 za ) podjęła Uchwałę Nr XVI/140/12
w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia umów najmu albo
dzierżawy nieruchomości.

Do punktu nr 11.

Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – powiedział, że zgodnie
z wnioskiem Radnego Nowaka plan kontroli Komisji Rewizyjnej został uzupełniony
o dwie kontrole w II kwartale br.
Wniosek Radnego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady – otwarł dyskusję.
Następnie poinformował, że
wiadomości.

Komisje projekt w powyższej sprawie przyjęły do

Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję.
Przewodniczący Rady - 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 12 za ) podjęła Uchwałę Nr XVI/142/12
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/117/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
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30 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2012 rok.
Do punktu 12.
Radny Zenon Głąb – złożył interpelację, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 13.

Radny Jan Hoffman:
–
ponowił zapytanie dot. kosztów wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kolejowej
w Niegowonicach oraz kto wykonywał roboty i jaki obowiązuje okres gwarancyjny,
–
imieniu Klubu Radnych Łazy 2010 zapytał, ile kosztowało wykonanie nakładki
asfaltowej w Chruszczobrodzie na ul. Reja , w Łazach na ul.19-go Stycznia oraz kto
był wykonawcą i jaki jest okres gwarancji na wykonane roboty. Radny na te pytania
prosi o odpowiedź na piśmie,
–
zapytał, czy Urząd czyni starania w sprawie wspólnego zakupu energii
elektrycznej np. z jednostkami organizacyjnymi.
Radny Władysław Nowak:
–
zapytał dlaczego w tym roku, tak jak po inne lata Dom Kultury w Łazach nie
zorganizował dla mieszkańców spędzenia wolnego czasu podczas długiego
wekendu majowego. Zapytał, czy to są pierwsze skutki ograniczenia poważnych
środków na dofinansowanie Domu Kultury w Łazach,
–
zapytał ile zostało środków finansowych z „Akcji Zima” i czy Pan Burmistrz
ma zamiar skonsultować to z Radnymi.
Radny Zenon Głąb:
–
powiedział, że z powiatu zostały przekazane środki finansowe w wysokości
80 tys.zł na chodniki przy drogach powiatowych . Na posiedzeniu Komisji
wraz z
Radną Grzesicą składali wnioski
dot. potrzeb w Rokitnie Szlacheckim
i
Chruszczobrodzie. Dodał, że z tego co mu wiadomo kwota ta zostanie wykorzystana
tylko w Łazach, a na sołectwa nic nie zostanie przekazane. Poprosił Burmistrza o
informację w tej sprawie,
–
zapytał, czy w OPS w Łazach zatrudniony jest Pan Andrzej Matan i na jakich
warunkach,
–
zapytał z jakich powodów wypowiedziano najem pomieszczeń ZNP Łazy,
–
zapytał kiedy zostaną przekazane środki finansowe na Kluby Sportowe.
Radny Ryszard Słowikowski – zapytał, kiedy w Łazach zostaną uporządkowane
drogi po robotach kanalizacyjnych.
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Do punktu nr 14.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz –przedstawił informację z prac Burmistrza
oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od 29 marca 2012 r. do 7 maja 2012 r.

29. 03.2012r.
Uczestniczyłem w uroczystym oddaniu do użytku po modernizacji i adaptacji
budynku Banku Spółdzielczego w Wolbromiu Oddziału w Łazach oraz lokalu
pod potrzeby Filii Banku. Nowa siedziba Oddziału mieści się przy
ul. Kościuszki 17 i została przeniesiona z budynku przy ul. Topolowej. Jest
nowoczesna i funkcjonalna oraz spełnia wszelkie wymogi odnośnie
bezpieczeństw i poziomu obsługi klientów. Nowo otwartą placówką jest
również Filia przy ul. Spółdzielczej 8. Została ona przeniesiona
z dotychczasowego miejsca przy ul. Kochanowskiego. Zmiana lokalizacji
znacznie poprawiła warunki lokalowe oraz warunki obsługi klienta.
30.03.2012r.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia „Perła Jury,”
podczas którego oceniano wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszone
konkursy. W ramach małych projektów wpłynęły 24 wnioski, w ramach
różnicowania w kierunku działalności nierolniczej wpłynęły 3 projekty a
w ramach osi tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęły 4 projekty.
Wniosek Gminy Łazy związany z zagospodarowaniem terenu na skwer
w miejscowości Wysoka oraz wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury związany
z zakupem strojów ludowych dla zespołów śpiewaczych z terenu gminy,
pozytywnie przeszły ocenę zgodności z kryteriami Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wnioskowana kwota dotacji na realizację każdego projektu to 25.000 zł.
31.03.2012r.
Miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystej przysiędze pierwszych klas
mundurowych z Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Przysięgę
złożyło łącznie 62 uczniów klasy o profilu policyjnym i klasy o profilu
wojskowym.
W Hali Sportowej Gimnazjum w Kroczycach odbył się VIII Europejski Dzień
Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich powiatu zawierciańskiego. Na zaproszenie
Pani Poseł Małgorzaty Handzlik przyjechało ponad 400 pań, które wspólnie -
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jak co roku - obchodziły swoje święto. W czasie spotkania nie zabrakło
pięknych życzeń oraz licznych niespodzianek.
Wszystkie Koła miały możliwość zaprezentowania się. Tegoroczną imprezę
uświetnił występ młodzieży z kroczyckiego Gimnazjum oraz Kabaretu 50+
działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łazach. Podczas
uroczystości odbyła się akcja profilaktyczna przebiegająca w tym roku pod
hasłem "Serce dla serca", podczas której uczestnicy spotkania mogli w
specjalnie do tych celów przygotowanych gabinetach wykonać badania
związane z układem krążenia. W spotkaniu tym wspólnie ze mną uczestniczył
Pan Wiceprzewodniczący Leszek Bogłowski.
02.04.2012r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach przeprowadzono eliminacje gminne

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
propagujące ochronę przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
W eliminacjach udział wzięło 32 uczestników, w trzech grupach wiekowych:
szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowani zostali uczniowie zajmujący
pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej.
Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Perła Jury.” Ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia
przedstawiły
zebranym sprawozdania
merytoryczne
z działalności za 2011r. oraz sprawozdanie finansowe za 2011r. Walne Zebranie
Członków udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za
2011r. Obowiązki Prezesa Stowarzyszenia na następną kadencję powierzono
ponownie Pani Małgorzacie Czernek.
W dniach 11.04.2012r. oraz 20.04.2012r. uczestniczyłem w dwuczęściowej
naradzie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych poświęconej
omówieniu założeń polityki oświatowej gminy i kształtowania polityki
kadrowej. Omówiono nowe zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych na
rok szkolny 2012/2013 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach
oświatowych i w powiązaniu z koniecznością racjonalnego gospodarowania
budżetem gminy, czyli zbilansowania wydatków bieżących z dochodami
bieżącymi.
12.04.2012r.
Odbyłem spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
remontu odcinka drogi wojewódzkiej 796 w miejscowości Chruszczobród.
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W sobotę w dniu 14 kwietnia 2012 r. na terenie lasów w okolicach miejscowości
Zawiercie-Blanowice, przeprowadzono ćwiczenia doskonaląco - szkoleniowe
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zawierciańskiego,
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem ćwiczeń
było sprawdzenie systemu alarmowania, posługiwania się posianym sprzętem
łączności, sprawdzenie czasu dojazdu do rejonu koncentracji przez
poszczególne jednostki, umiejętności udzielania pomocy medycznej, oraz
dokonanie oceny stanu technicznego sprzętu.
16.04.2012r.
Podpisano umowę na realizację nowej inwestycji pn. Przebudowa ul. Wiejskiej
i ul. Okólnej wraz z pełną infrastrukturą techniczną”. Inwestycja będzie
obejmowała przebudowę ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania ul. Wiejskiej
z ul. Poniatowskiego poprzez ul. Okólną do połączenia z ul. Dworcową w
Łazach oraz budowie 94 nowych miejsc postojowych. Powstanie nowa
obwodnica dla centrum miasta, które będzie częściowo zamknięte dla ruchu
kołowego po planowanej do realizacji rewitalizacji centrum miasta. Wykonawcą
robót jest SKANSKA S.A Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9. Koszt inwestycji:
1.552.715.30 zł.
17.04.2012r.
Odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego Panem Adamem
Matusiewiczem. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości pozyskania środków
finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
oraz możliwości pozyskania dofinansowania z powstałych oszczędności na
realizację projektów gminnych, które obecnie znajdują się na wysokiej pozycji
listy rezerwowej.
Starosta Powiatu Zawierciańskiego zorganizował spotkanie Gmin Powiatu
Zawierciańskiego dotyczące wspólnego poręczenia kredytu dla Szpitala
Powiatowego w Zawierciu. Uczestników zapoznano z obecną sytuacją szpitala
oraz koncepcją dalszego funkcjonowania placówki i zaproponowano Gminom
poręczenie spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 20 mln zł
planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Zawierciu celem
poprawy płynności finansowej jednostki.
19.04.2012 r.
Na zaproszenie Śląskiego Kuratora Oświaty wziąłem udział w uroczystym
wręczeniu zaświadczeń tegorocznym Laureatom Wojewódzkich Konkursów
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Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które odbyło
się w Gimnazjum nr 3 w Zawierciu. Wyróżnionymi Laureatami szkół
prowadzonych przez Gminę Łazy było 2 uczniów: Maciej Wróbel, uczeń kl. III
Gimnazjum nr 1 w Łazach – Laureat dwóch konkursów: matematycznego i
konkursu j. polskiego oraz Mateusz Głuch, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr
3 w Łazach – Laureat konkursu z matematyki z elementami przyrody.
Uczestniczyłem wspólnie z Panem Przewodniczącym Maciejem Kubiczkiem w
Gali wręczenia nagród w plebiscycie Menadżer Zagłębia, która odbyła się w
Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. To trzynasty finał konkursu,
organizowanego przez Komitet Rozwoju Zagłębia. Starosta będziński Krzysztof
Malczewski wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył nagrody sześciu laureatom, w
sześciu kategoriach.
21.04.2012r.
Odbyłem spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej
i Środowiska w Katowicach z Prezesem Zarządu Panią Gabrielą Lenartowicz
w sprawie dofinansowania Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
w Rokitnie Szlacheckim oraz II etapu budowy kanalizacji sanitarnej.
23.04.2012r.
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach spotkałem się
z Zastępcą Komendanta, Panem Piotrem Kucią, w sprawie toczącej się regulacji
stanu prawnego budynku Policji zajmowanego przez Gminę pod siedzibę
Urzędu Miejskiego w Łazach. Przedmiotem spotkania było rozważenie trzech
prawnych możliwości rozwiązania istniejącego stanu prawnego budynku.
Następne spotkanie z Komendantem, celem podjęcia decyzji odbędzie się w
maju w Łazach.

Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łazach. Głównym tematem były sprawy
ochrony
p.pożarowej.
Omówiono
także
podsumowanie
kampanii
sprawozdawczej za 2011 rok w jednostkach OSP , organizację uroczystości
majowych w Gminie Łazy oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
24.04.2012r.
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Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Maciejem Kubiczkiem, zastępcą
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krzysztofem Tokarskim oraz sołtysem
Rokitna Szlacheckiego Reginą Dziechciarz, odwiedziłem w Zakładzie
Opiekuńczo Leczniczym Sióstr Honoratek w Częstochowie, Panią Helenę
Supernak, która obchodziła 100 lecie urodzin. Jubilatka urodziła się
i wychowywała w Rokitnie Szlacheckim, założyła tam również rodzinę.
Seniorce złożyliśmy serdeczne życzenia i wręczyliśmy kwiaty oraz drobne
upominki.

25.04.2012r.
Na zaproszenie Prezydenta RP wziąłem udział w Debacie pt. „W trosce
o Najmłodszych Obywateli RP – opieka i edukacja”, zorganizowanej we
współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana
Amosa Komeńskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W trakcie debaty
Pani Beta Szczygieł Wiceprezes ChSD i inicjatorka utworzenia pierwszego
w naszej gminie i w powiecie klubu dziecięcego, czyli małej formy opieki
żłobkowej, zaprezentowała wspólne osiągnięcia Gminy i Stowarzyszenia
w podejmowaniu działań na rzecz opieki nad małym dzieckiem. W spotkaniu
uczestniczył Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką.
27.04.2012r.
W Szkole Podstawowej w Grabowej odbył się doroczny Okręgowy Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięli uczniowie z
12 szkół podstawowych i 6 gimnazjów z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty
w Sosnowcu, czyli łącznie o awans do finału wojewódzkiego walczyło 54
zawodników. Turniej ma charakter ogólnopolski i rozgrywany jest pod
patronatem Polskiego Związku Motorowego i Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z
zakresu przepisów drogowych i udzielania pierwszej pomocy oraz doskonałą
umiejętnością jazdy na rowerze. Zwyciężyły drużyny reprezentujące
Gimnazjum w Irządzach oraz Szkołę Podstawową w Mierzęcicach, które będą
startować w eliminacjach wojewódzkich.
30.04.2012r.
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W tutejszym Urzędzie uczestniczyłem w spotkaniu z TAURON Ciepło.
W spotkaniu brali udział zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości
z osiedla Podlesie w Łazach. Tematem spotkania było omówienie przyszłych
kierunków rozwoju i dalszej współpracy.

03.05.2012r.
Tegoroczne Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, odbyły się
w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chruszczobrodzie.
Zakończone zostały złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
w Chruszczobrodzie w rocznicę beatyfikacji.
06.05.2012r.
Uroczystości gminne Dnia Strażaka - Świętego Floriana - patrona strażaków.
odbyły się w Ciągowicach i zostały połączone z przekazaniem samochodu
bojowego MAN zakupionego dla jednostki OSP Ciągowice. Dzień ten był
okazją do odznaczeń i podziękowań za dotychczasową służbę, za trud
poświęcenie w działaniach ratowniczych.
Jeżeli chodzi o projekty to Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie
budowy kompleksu sportowego w Łazach w ramach programu „Moje boisko –
ORLIK 2012” do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt obejmuje budowę:
boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska
wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej wraz z budynkiem sanitarno
– szatniowym i oświetleniem. W chwili obecnej trwa opracowywanie
dokumentacji celem dostosowania projektu modelowego.
Odbyła się kontrola doraźna projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta
Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”. Celem kontroli była ocena
zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym
w umowie o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zarządem
Województwa Śląskiego a Gminą Łazy.
Weryfikacja projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym - Zespół
Kontrolujący nie stwierdził uchybień w przeprowadzeniu postępowania
przetargowego na wybór Wykonawcy robót.
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Gmina Łazy otrzymała informację pokontrolną o zakończonej pozytywnie
weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla operacji pn. „Remont
budynku pełniącego funkcję społeczno – kulturalną wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół budynku – Centrum Wsi Rokitno Szlacheckie”. Zlecenie płatności
na kwotę 310.739,91 zł zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Projekt został dofinansowany w 75% kosztów
kwalifikowalnych z Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW.
Jeżeli chodzi o przetargi to informuję, że wybrano wykonawcę i podpisano
umowę na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni
mieszaniną emulsji i grysów wbudowanych pod ciśnieniem za pomocą
remonterów drogowych na terenie Miasta i Gminy Łazy w roku 2012 ”.
Odbył się ustny nieograniczony przetarg na lokal mieszkalny nr 26 przy
ul. Jesionowej 6 w Łazach. Lokal został sprzedany za kwotę 63.980 zł.
W okresie międzysesyjnym wydałem 16 zarządzeń. Treść zarządzeń
publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz.
W sprawie dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych – poinformował, że
Urząd Miejski w Łazach, przykładem lat ubiegłych, organizuje w dniach od
23 kwietnia 2012r. do 16 maja 2012r. zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórka organizowana jest zarówno na terenie miasta Łazy jak i na terenie
wszystkich sołectw. Informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym tut.
Urzędu u Pani Kierownik Anny Barczyk.
Wszystkim Radnym, Sołtysom i wszystkim Państwu dziękuję za współpracę w
okresie między sesjami.
Przewodniczący – Maciej Kubiczek – zapytał czy są jakieś pytania do
przestawionej informacji przez Pana Burmistrza.
Pytań nie było.
W związku z czym Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad
Sesji.
Do punktu nr 15.

Burmistrz Łaz - Maciej Kaczyński – powiedział, że Radny Głąb zwrócił się
bezpośrednio z zapytaniem do Pana Dyrektora OSiR-u w Łazach więc informacja
zostanie udzielona.
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Radnemu Janowi Hoffmanowi – odpowiedział, że wszelkie informacje znajdują się
na stronie internetowej lecz łatwiej będzie Radnemu uzyskać je w Wydziale
Inwestycji. Pan Burmistrz skierował do Radnego przeprosiny za nieudzieloną
odpowiedź i zapewnił, że taką informację otrzyma.
W sprawie oszczędności związanej z zakupem prądu wynikających z łączenia Gmin
w grupy, Pan Burmistrz odpowiedział, że takie prace u nas trwają . Jesteśmy już po
spotkaniach z dwoma firmami, które analizują nasze wydatki na oświetlenie uliczne
oraz te , które wydatkujemy na oświetlenie we wszystkich naszych budynkach
Gminy oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Dodał, że ta sprawa będzie
niebawem załatwiona. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne to obie firmy stwierdziły, że
stawki jakie mamy wynegocjowane to tutaj nie będzie dużych oszczędności.
Jeżeli chodzi o pytania Radnego Nowaka - powiedział, że w sprawie organizowania
czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Łazy w tak długie weekendy jakim dla
przykładu był ostatni to jest zdania , że nie do końca zawsze Gmina musi się
zajmować. Mamy bardzo dużo
Stowarzyszeń, bardzo dużo organizacji
i rzeczywiście w poprzednich latach SLD włączało się, czy organizowało Majówkę
w 1 maja. Później Zespół Szkół Nr 1 w Łazach również organizował majówkę w 1-go
Maja. Był to taki okres, że wiele osób mogło wyjechać gdzieś na dłużej na
wypoczynek, czy też jakieś wycieczki. Z informacji jakie posiada to z naszego terenu
takich wycieczek było zorganizowanych kilka. Dodał, że nie jest to kwestia związana
z jakimś oszczędzaniem na Domu Kultury. Przygotowujemy się do imprezy o zasięgu
ogólnopolskim „IV Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów III Wieku , która
będzie za dwa tygodnie. Jest to bardzo przedsięwzięcie od strony logistycznej . Jest
to nasz autorski lokalny pomysł trafił na listę 4 imprez w całej Polsce, które są
organizowane w ramach Roku Seniora, nad którym objęła
patronat Pani
Prezydentowa Komorowska i mamy takie informacje, że jest duże
prawdopodobieństwo, że nas zaszczyci swoją obecnością podczas tej Olimpiady,
którą na pewno godnie przyjmiemy. Dodał również, że pikniki w szkołach już się
rozpoczynają i jeżeli ktoś się interesuje tym co się dzieje w soboty na terenie naszej
Gminy Łazy to na pewno dla siebie znajdzie coś interesującego i z tego skorzysta.
Odnośnie spotkania w sprawie remontu dróg Pan Burmistrz odpowiedział, że takie
spotkanie będzie trzeba zorganizować, na którym również Radni powinni
zdecydować o dobudowie punktów świetlnych, gdyż mamy już sporządzoną listę
w tym zakresie, jak również przeprowadzoną analizę, gdzie wystarczy podwiesić
lampę, gdzie należy podciągnąć przewód, gdzie trzeba wybudować słup. Chciałby,
żeby Radni zdecydowali, które będziemy inwestycje odnośnie punktów realizować.
Jeżeli chodzi o pytania Radnego Głąba odpowiedział Pan Burmistrz, że powiat
jeszcze nie przekazał środków finansowych do Gminy na budowę chodników.
Rozmawiał z Panem Gajdą Dyrektorem ZDP w Zawierciu i ze Starostą Panem
Rafałem Krupą w sprawie zagospodarowania tych środków. Starostwo Powiatowe
ma pewne warunki czyli 50% powiat i 50% gmina, tj. 85 tys.zł. Podjął decyzje w
związku z tym, że przebudowujemy centrum Łaz i kawałek ul.Wiejskiej, gdzie będzie
wybudowany również chodnik, żeby Pan Starosta wyraził zgodę żeby te pieniądze
przeznaczyć na ten cel. My półtora miliona złotych musimy wydać na przebudowę
obwodnicy. Jeżeli Starosta wyrazi zgodę to co roku będziemy mogli dobudowywać
chodniki. Jednak to nie są zbyt duże pieniądze i za nie dużo się nie zrobi. W
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ubiegłym roku chcieliśmy wykonać chodnik przy placu, który był modernizowany w
Rokitnie Szlacheckim, niestety nie otrzymaliśmy ani grosza.
Na pytanie czy w OPS pracuje Pan Andrzej Matan Pan Burmistrz odpowiedział, że
takiego Pana nie zna i zapytał Kierownika OPS, czy ktoś taki pracuje.
Dorota Jędrusik Kierownik OPS – potwierdziła, że nie zna takiej osoby i zapewniła,
że nie pracuje nikt taki.
W sprawie środków finansowych przeznaczonych na Kluby Sportowe Pan Burmistrz
odpowiedział, że podpisał umowy z klubami i z tego co wie środki zostały
przekazywane, tam gdzie wszystkie formalności były dopełnione.
Radnemu Ryszardowi Słowikowskiemu - na pytanie kiedy drogi będą odtwarzane
Pan Burmistrz odpowiedział, że bardzo przeprasza wszystkich mieszkańców, gdyż
jest to dla nich bardzo uciążliwe. Jednak przy przebudowie centrum Łaz będzie
jeszcze gorzej i bardzo prosi o cierpliwość. Dodał, że w „Echach Łaz” zamieści
przeprosiny za tą sytuację, gdyż mieszkańcom słusznie się one należą.
Na pytanie Radnego Głąba - dlaczego wypowiedziano warunki najmu ZNP Łazy
i z jakich powodów. Pan Burmistrz powiedział, że ze względu na rozszerzenie
działalności kultury pomieszczenia te są niezbędne dla działalności MOK Łazy.
Dodał, że postara się znaleźć inny lokal dla ZNP Oddział w Łazach.
Złożyliśmy trzy propozycje, jednak żadna z nich nie znalazła aprobaty ze strony
Zarządu i szukamy kolejnej. Do czasu znalezienia nowej lokalizacji ZNP pozostanie
tam gdzie jest.

Do punktu nr 16.

Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach:
–
zapytał, czy są informacjie z Zarządu Dróg Powiatowych w Zawierciu na
temat łatania dziur na terenie Gminy Łazy,
–
następnie w imieniu swoim, jak również Radnej Marii Stempel podziękował
Prezesowi „Promax-u” za posprzątanie terenu przedszkola kolejowego,
–
podziękował Panu Burmistrzowi za przekazanie środków finansowych
zaoszczędzonych ze zniesienia funkcji Przewodniczących Zarządów Osiedli na
terenie miasta Łazy. Dodał, że z tych pieniędzy zostały zakupione między innymi
rolety i stołeczki dla przedszkoli.
Radny Władysław Nowak - powiedział, że jego zdaniem remont budynku Banku
Spółdzielczego mieszczącego się w Łazach przy ul.Kościuszki został
przeprowadzony bardzo profesjonalnie. Budynek jest estetyczny i uważa , iż jest to
najładniej wykonana rewitalizacja w mieście i odpowiada wszystkim tym założeniom,
które są w planie zagospodarowania przestrzennego. Są również negatywne
przykłady jak np. po sąsiedzku wybudowany obiekt na posesji Państwa Jarosów,
który osobiście mu się nie podoba. Zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady
o rozważenie na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji ufundowania nagrody
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np.Mister Łaz dla mieszkańców budujących nowe budynki, czy rewitalizujących
stare celem zachęcenia i dopingowania do tego, aby te inwestycje odpowiadały
estetyce jaka jest zawarta w planie zagospodarowania przestrzennego. Proponuje,
aby wniosek ten został rozważony na Komisji Rozwoju i Promocji.
Do punktu nr 17.

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 18.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że
porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 12.10 ogłosił
zamknięcie XVI/2012 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:TeresaKurzacz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach
Maciej Kubiczek
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