P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/13
z Sesji Rady Miejskiej w Łazach
odbytej w dniu 25.01.2013 roku o godz.9.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych
Obecnych na sesji Rady - 13 Radnych (zgodnie z zał. nr 1)
Nieobecni: Radny Krzysztof Uzarski – usprawiedliwiony – zwolnienie lekarskie,
Radny Grzegorz Kowalik – nieusprawiedliwiony.
Spoza grona Rady Miejskiej w Łazach w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Łaz – Maciej Kaczyński
Sekretarz Gminy – Ilona Pelon
Skarbnik Gminy – Barbara Cyganek
Adwokat – Sławomir Kania
Tomasz Wyrwas – Prezes Spółki „PROMAX”
Dyrektorzy Szkół – Urszula Grzywa, Teresa Kubasik , Małgorzata Janus i Małgorzata
Czernek
Sołtysi z terenu Gminy Łazy
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łazach
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Bożena Strzelecka- Kłopot
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.
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dokonał

Maciej

Kubiczek

-

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Sesję przybyło 13 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 Wiceprzewodnicząca - odczytała porządek obrad.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28.12. 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2013”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Łazy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w
Łazach na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej

w Łazach na 2013 rok.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania radnych.
13. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego
w Łazach za okres między sesjami Rady.
14. Odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
17. Zamknięcie sesji.
Radny Władysław Nowak- zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad sesji punkt 9
przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej i punkt 10 przyjęcia planów
pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2013 rok ponieważ Radni tych planów
jeszcze nie mają do tego momentu i proponuje, aby te punkty przełożyć na następną
sesję.
Radna Maria Stempel - powiedziała „ja mam taką uwagę do Komisji Rewizyjnej, w
której jeszcze jestem. Dnia 22 o godz.8.30 miała się odbyć Komisja ustawowa, bo
Komisja Rewizyjna jest komisja ustawową. Jest 5 członków tej komisji a zgłosił się
tylko Przewodniczący Komisji Marcin Wałcerz i ja jestem członkiem Komisji Maria
Stempel. Komisja się nie odbyła. Ta Komisja, która jest bardzo ważna, członkowie
nie przychodzą, tylko przychodzą kiedy chcą, robią co chcą. Ja nie wiem czy do tej
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Komisji będę należeć, bo chyba mnie musicie odwołać tak jak Głąba to nikt wam nie
będzie przeszkadzał”.
Radny Jan Hoffman – powiedział „poprzednio mówiłem, że w tej Komisji jest bajzel i
jak najszybciej z tej Komisji trzeba odwołać Pana Przewodniczącego”.
Radna Marta Grzesica – powiedziała „Radny Nowak zapomniał powiedzieć, że
Komisja Kultury takie załączniki do uchwały wydrukowała. Na wszystkich Komisjach
starannie żeśmy omawiali i za moment będą one wydrukowane jako załączniki”.
Radny Leszek Bogłowski – powiedział, że chce poinformować, że wczoraj odbyły
się dwie Komisje , Komisja Porządku Publicznego i Komisja Promocji i Rozwoju i
plany były opiniowane. Więc nie rozumie skąd takie głosy wśród Radnych.
Jeżeli chodzi o Komisje Rewizyjną to nie będzie się wypowiadał. Dodał, że nie
rozumie jak można nie przyjąć planów Komisji.
Radna Anna Staniaszek -powiedziała, że Komisja Budżetowa wspólnie opracowała
plan i każdy z członków Komisji otrzymał taki plan, wiec też tego nie rozumie.
Robiliśmy wszyscy razem i zgodziliśmy się przyjąć wszystkie te punkty.
Przewodniczący Rady -powiedział, że nie zgłaszane były jeszcze poprawki do
planów, chyba, że zostaną zgłoszone na dzisiejszej sesji.
Radny Władysław Nowak – powiedział „my głosujemy nad projektem uchwały,
którego załącznikami są plany pracy poszczególnych Komisji i Radny powinien je
mieć. Każda Komisja Rady jest Komisją każdego Radnego jak również i każdego
mieszkańca, bo działalność organów rady jest otwarta. Powinno to być podane do
wiadomości publicznej. Jak można przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej jak na
posiedzeniu z tego co wynika z informacji, którą udzieliła Radna Maria Stempel
było tylko dwóch Radnych, a wiemy, że do Komisji należy 5 . Plan trzeba było
przyjąć przez głosowanie , to przecież z natury rzeczy jest niemożliwe. Więc jak w
tak ważnej kwestii jaką jest plan pracy Komisji Rewizyjnej, która jest ustawowa
możemy głosować nad przyjęciem planu pracy. Proszę się zastanowić bo organ
nadzoru prawnego jak będzie czytał protokół z dzisiejszej sesji to włosy mu na
głowie staną co się tutaj w Łazach dzieje”.
Radny Marcin Wałcerz – powiedział „proponuję, aby zakończyć tą dyskusję i
proponuję pozostawić porządek obrad tak jak jest. Rzeczywiście tak jak Radna Maria
Stempel mówiła były dwie osoby, nie było quorum i nie było głosowania. W związku z
powyższym przygotowałem taki plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Jeżeli
będą jakieś uwagi to proszę wrócić do tego punktu, do tego tematu przy punkcie
omawiania planu”.
Maciej Kubiczek Przewodniczący Rady - zamknął dyskusję.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Władysława
Nowaka, aby zdjąć z porządku obrad sesji punkt 9 przyjęcia planu pracy i planu
kontroli Komisji Rewizyjnej i punkt 10 przyjęcia planów pracy Komisji Rady
Miejskiej w Łazach na 2013 rok.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Za wnioskiem głosowało 4 Radnych, 9 Radnych było przeciwnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek Radnego Władysława Nowaka nie
uzyskał aprobaty Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 4 głosy przeciwne)
przyjęła porządek obrad Sesji jak wyżej.

Do punktu nr 3.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – zapytał Radnych,
czy wnoszą uwagi do protokołu Nr XXII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia
28.12.2012 roku.
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 XXII/2012 z Sesji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28.12.2012 r.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zmiany dotyczą:
1. zwiększenia planowanej kwoty wydatków na realizację projekty „Uczenie się przez
całe życie. Program dla uczniów szkół podstawowych. Comenius” o 15.114 zł,
2. wprowadzenia nowego projektu na lata 2013-2014 pn. „Uczenie się przez całe
życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius” na łączną kwotę 82.540 zł w tym
na rok 2013 - 71.300 zł,
3. ustalenia limitów wydatków dla projektu "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk
nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"
dla roku 2014 w wysokości 11.650 zł, dla roku 2015 w wysokości 6.180 zł oraz limitu
zobowiązań w wysokości 24.395 zł.
Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja Budżetowa zaopiniowała
pozytywnie. Następnie otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
Następnie zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 15 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów
( 12 głosów za, 1 głos
wstrzymujący ) podjęła Uchwałę Nr XXIII/192/12 w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016

Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2013 proponuje:
1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 973.527 zł z tytułu
refundacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych –
modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie – 790.189 zł i budowa
ogólnodostępnego w Niegowonicach – 183.338 zł. Środki te nie wpłynęły w roku
poprzednim.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 396.414 zł
z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska „Mój Orlik” w wysokości 310.000
zł (zadanie niezrealizowane w roku poprzednim) oraz realizację dwóch projektów ze
środków unijnych – zwiększenie środków na projekt „Uczenie się przez całe życie.
Program dla uczniów szkół podstawowych.” – 15.114 zł oraz wprowadzenie nowego
projektu pn. „uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum” –
71.300 zł. Środki na te zadania wpłynęły w roku poprzednim i „utworzyły” środki
wolne.
Przeniesienie kwoty 18.480 zł na realizacje projektu „Aktywna mama – aktywne
macierzyństwo z działu 801 (oświata i wychowanie) do działu 853 (pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej).
3. Zwiększenie planowanej kwoty rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
o kwotę 973.527zł (niezrealizowane, planowane w ubiegłym roku, spłaty pożyczek na
realizację modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i budowę boiska
w Niegowonicach ze względu na brak refundacji środków).
4. Zwiększenie o 396.414 zł przychodów budżetu z tytułu środków wolnych.
W wyniku zmiany planowanej kwoty dochodów i wydatków zmniejszeniu ulegnie
planowany deficyt budżetu o 577.113 zł do kwoty 771.516 zł. W związku
z powyższym ulegną także zmianie limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek.
Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja Budżetowa zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2012 a
następnie otwarł dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
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Następnie odczytał projekt uchwały i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 2 przeciwne,
1 wstrzymujący ) podjęła Uchwałę
Nr XXIII/193/13 w sprawie: zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2013.
Do punktu nr 6.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – powiedziała,
że zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późniejszymi
zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gmin. Realizacja zadań
prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miejską. Gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinien obejmować
niżej wymienione zadania:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej.
Zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, zgodnie z art. 182
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, finansowane są z opłat za wydanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i
Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały a następnie otwarł
dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
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Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie:

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łazy na rok 2013”.

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie ( 13 głosów za ) podjęła Uchwałę
Nr XXIII/194/13 w sprawie:
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2013”.

Do punktu nr 7.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy Łazy – powiedziała, że przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy w art.14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania
podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia
nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Łazach dokonała
nowego poddziału na okręgi wyborcze na sesji Rady w dniu 26 października 2012 r.
Art.12 paragraf 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz.U.Nr 21, poz.113 z
późniejszymi zmianami ) m- Kodeks wyborczy stanowi, że stały obwód głosowania
powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W myśl art.12 paragraf 2
Kodeksu wyborczego podziału Gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada
gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta. Przedkładany
projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych. Proponowany podział Gminy Łazy na
obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów zarządzonych, po
zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Łazach obejmującej lata 2010-2014.
Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisje Rady nie wniosły uwag do
projektu uchwały.
Następnie otworzył dyskusji.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały był wyświetlony i zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach jednogłośnie pozytywnie ( 13 głosów za ) podjęła
Uchwałę Nr XXIII/195/13 w sprawie: podziału Gminy Łazy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Do punktu nr 8.
Marta Grzesica – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – odczytała
plan pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2013 jak niżej:
I KWARTAŁ
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013.
2. Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
na rok 2013.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok 2013.
4. Analiza i zaopiniowanie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Łazy.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy”.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu dot. dofinansowania do utylizacji
azbestu.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.
10. Sprawy bieżące i różne.
II KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
Gminy Łazy za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Gminy Łazy na lata 2013-2016”.
3. Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2013
roku.
2. Szkolenie dla Radnych Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące i różne.
IV KWARTAŁ
1. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2014.
2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy.
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3. Uchwalenie budżetu Gminy Łazy na rok 2014.
4. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy przez przedsiębiorstwo
Promax Sp. z o.o.
5. Sprawy bieżące i różne.

Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisje Rady nie wniosły uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady - otwarł dyskusję.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały był wyświetlony. Zapytał czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach pozytywnie większością głosów (12 głosów za,
1 wstrzymujący ) podjęła Uchwałę Nr XXIII/196/13 w sprawie: przyjęcia planu
pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2013.

Do punktu nr 9.
Marcin Wałcerz – Przewodniczący Komisji i Rewizyjnej – odczytał plan pracy
i plan kontroli Komisji Rewizyjnej jak niżej :
I KWARTAŁ
1.Podsumowanie prac Komisji i przedłożenie sprawozdania Radzie Miejskiej
za rok 2012.
2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji na rok 2013.
3.Współpraca Komisji z powołaną przez Radę Miejską doraźną Komisją Statutową
powołaną w celu opracowania zmian w Statucie Gminy Łazy.
4.Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2013.
5.Opiniowanie i realizacja
w I kwartale 2013 roku.

wniosków

zgłoszonych

6.Opiniowanie materiałów na sesje RM.
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do

Komisji

Rewizyjnej

7.Sprawy bieżące i różne.
II KWARTAŁ
1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2012 oraz
zadania Komisji wynikające z procedury absolutoryjnej.
2.Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2013.
3.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej w II kwartale
2013 roku.
4.Przyjęcie informacji Burmistrza Łaz z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
5.Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
6.Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1.Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2013.
2.Szkolenie członków Komisji w ramach działalności merytorycznej Komisji.
Propozycja tematu szkolenia to ochrony danych osobowych.
3.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w III kwartale 2013 roku.
4.Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
5.Sprawy bieżące i rożne.
IV KWARTAŁ
1.Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2013.
2.Analiza i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz projektu budżetu Gminy Łazy na 2014 rok. Wnioski Komisji.
3.Opiniowanie i realizacja
w IV kwartale 2013 roku.

wniosków

zgłoszonych

do

Gminy

Komisji

Łazy

Rewizyjnej

4.Przyjęcie informacji Burmistrza Łaz z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
5.Podsumowanie prac Komisji za 2013 rok i przygotowanie sprawozdania celem
przedłożenia Radzie Miejskiej.
6.Opiniowanie materiałów na sesje RM.
7.Sprawy bieżące i różne.
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Następnie odczytał plan kontroli na 2013 r:

I kwartał
Kontrola inwestycji pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków wraz z 1 etapem kanalizacji.
II kwartał
Kontrola dochodów i wydatków OSiR Łazy za rok budżetowy 2012
III kwartał
Kontrola podejmowanych działań celem zwiększenia ściągalności podatku od
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2012 rok.
IV kwartał
Kontrola wydatkowania środków finansowych na zadania w zakresie utrzymania
gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy Łazy od 2008 –
2012.
Przewodniczący Rady - otwarł dyskusję.
Radny Władysław Nowak – powiedział „zabieram głos w tej chwili jako
Przewodniczący nowego koła Rady Miejskiej w Łazach „Aktywni razem”. Ja już
wypowiedziałem uwagi w punkcie dot. przyjęcia porządku sesji odnośnie planu pracy
i planu kontroli Komisji Rewizyjnej i w dalszym ciągu uważamy, że mamy wątpliwości
co do procedury sporządzenia tego planu. Mamy wątpliwości czy można przyjąć taki
dokument w sytuacji kiedy Radni otrzymują go i jest za mało czasu, żeby się nad tym
zastanowić. Pobieżna analiza tego materiału dla mnie wskazuje na to, że on jest
sporządzony na poczekaniu. W planie kontroli na I kwartał jest zapis: Kontrola
inwestycji pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków wraz z 1 etapem kanalizacji” . Jak wszyscy
wiemy oczyszczalnia ścieków to zadanie, które realizowaliśmy przez dwa lata, które
kosztowało 20 mln. zł. Aby skontrolować tą inwestycję to należałoby wskazać w
planie w jakim zakresie będzie kontrola. Bo skontrolowanie całej inwestycji w jednym
kwartale jest niemożliwe. Również widzę tutaj punkty, które się powtarzają od kilku
lat. Nie znamy wyników dot.kontroli OSiR-u i dalej będziemy kontrolować.
Podsumowując Klub Radnych „Aktywni razem będzie głosował przeciwko”.
Radna Maria Stempel – zawnioskowała, aby w planie kontroli Komisji Rewizyjnej
w I kwartale uzupełnić zapis o kontrolę dochodów i wydatków OSiR Łazy za rok
budżetowy 2011.
Radny Marcin Wałcerz – przyznając rację Radnemu Nowakowi powiedział
„inwestycja 20 mln.zł to nie jest kontrola działu z budżetu na który idzie 5 tys.zł. Na
najbliższym posiedzeniu komisji Rewizyjnej wyznaczymy wspólnie zakres, który
będziemy kontrolować. Natomiast jeżeli chodzi o Radną Stempel proponuję również
taką umowę, że na najbliższym posiedzeniu Komisji po uprzednim pisemnym
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wniosku Radnej rozpatrzymy ten problem. Proszę o przyjęcie w takiej formie jak jest
plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej”.
Radna Stempel - z oburzeniem powiedziała „niczego nie będę pisać a umowa jest z
bankiem”.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny Radnej
Marii Stempel, aby w planie kontroli Komisji Rewizyjnej w II kwartale uzupełnić zapis
o kontrolę dochodów i wydatków OSiR Łazy za rok budżetowy 2011.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Za wnioskiem Radnej głosowało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach postanowiła, aby w planie kontroli Komisji Rewizyjnej
w II kwartale był zapis: „Kontrola dochodów i wydatków OSiR Łazy za rok
budżetowy 2011 i 2012”.
Zapytał, czy Radni wnoszą uwagi do projektu uchwały wraz z przegłosowana zmianą
w II kwartale.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 10 głosów za, 1 głos przeciwny, 2
głosy wstrzymujące ) podjęła Uchwałę Nr XXIII/197/13 w sprawie: przyjęcia
planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej w Łazach na rok 2013.

Do punktu nr 10.
Radna Anna Staniaszek – Przewodnicząca Komisji
plany pracy Komisji Budżetowej na rok 2013:

Budżetowej – odczytała

I KWARTAŁ
1. Podsumowanie prac Komisji za rok 2012.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy wraz z zaplanowanymi kontrolami Komisji
na rok 2013.
3. Analiza i zaopiniowanie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
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4. Analiza i zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.
5. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego.
Konsultacje Komisji z Radnymi i Sołtysami.
6. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w I kwartale 2012 roku.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
8. Sprawy bieżące i różne.
II KWARTAŁ
1. Analiza sprawozdania Burmistrza Łaz z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok
2012 oraz planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych. Przyjęcie
opinii w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu.
2. Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy. Wpływ udzielonych ulg i umorzeń
na dochody.
3. Informacja o zmianach w budżecie wywołanych zarządzeniami Burmistrza
w ramach jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw
celowych.
4. Weryfikacja realizacji wybranych inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy
Łazy na 2013 rok.
5. Kontrola dochodów/wydatków wybranych działów klasyfikacji budżetowej.
6. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji
w II kwartale 2013 roku.
7. Kontrola dochodów budżetowych - wpływy z podatku od środków transportowych.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
9. Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Łazy za pierwsze
półrocze 2013 roku.
2. Monitorowanie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Łazy na
2012 rok.
3. Weryfikacja realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności
merytorycznej Komisji.
4.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w III kwartale 2012 roku.
5. Szkolenie dla członków Komisji Budżetowej w ramach działalności merytorycznej
Komisji. Proponowany temat szkolenia - Ochrona Danych Osobowych.
6. Rozliczenie Akcji Zima 2012/2013.
7. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
8. Sprawy bieżące i różne.
IV KWARTAŁ
1.Przyjęcie i przygotowanie wniosków Komisji do projektu budżetu Gminy Łazy na
rok 2014.
2. Analiza i opinia Komisji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
3. Analiza i opinia o projekcie budżetu Gminy Łazy na rok 2014. Zadania Komisji
wynikające z trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Analiza i zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na rok 2014.
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5. Analiza i opinia dotycząca propozycji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Łazy przez Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu oraz PROMAX Sp. z o.o.
6. Informacja o zmianach w budżecie wywołanych Zarządzeniami Burmistrza
w ramach jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerw
celowych.
7.Weryfikacja realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Łazy
na 2012 rok.
8. Weryfikacja realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej dotyczących działalności
merytorycznej Komisji.
9. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w IV kwartale 2012
roku.
10. Zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
11. Podsumowanie prac Komisji za rok 2013.
12. Sprawy bieżące i różne.
Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –
odczytał plan pracy Komisji Rozwoju i Promocji na rok 2013:
I KWARTAŁ
1. Podsumowanie prac Komisji z działalności w roku 2012.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Łazy na 2013 rok.
4. Analiza i opinia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2013".
5. Analiza i opinia programu i uchwał dotyczących wdrażania nowej ustawy
śmieciowej.
6. Przyjęcie informacji burmistrza Łaz dotyczących aktualnego zakresu prac
w związku z projektem „Rewitalizacja centrum Łaz”.
7. Ocena działalności Centrum Przedsiębiorczości i Promocji w zakresie
promowania Gminy Łazy.
8. Omówienie bieżącej działalności Spółki Komunalnej „Promed”.
9. Analiza i opiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08 z dnia
27 czerwca 2008 roku.
10. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w I kwartale
2013 roku.
11. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
12. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ
1. Analiza i opinia dotycząca sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu Gminy Łazy za rok 2012.
2. Analiza i opinia programu i uchwał dotyczących wdrażania nowej ustawy
śmieciowej.
3. Analiza wniosków zgłoszonych do realizacji w 2013 roku w zakresie
spraw remontowo – inwestycyjnych.
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4. Omówienie bieżącej działalności Spółki Komunalnej „Promax”.
5. Informacja na temat aktualnej sytuacji w zakresie procesu scalania
gruntów na terenie Gminy Łazy.
6. Analiza i opiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08 z dnia 27 czerwca
2008 roku.
7. Omówienie zagadnień związanych z możliwością realizacji projektu
„Przydomowa oczyszczalnia ścieków.
8. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w II kwartale
2013 roku.
9. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
10. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ
1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze
2013 roku.
2. Opinia dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łazy zaproponowanych przez
spółkę Promax.
3. Przyjęcie informacji burmistrza Łaz dotyczących aktualnego zakresu prac
w związku z projektem „Rewitalizacja centrum Łaz”.
4. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie prac badawczych Firmy
RATHDAWNEY POLSKA.
5. Kondycja gospodarcza Gminy Łazy – ocena w zakresie bezrobocia
i tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości.
6. Analiza i opiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08 z dnia
27 czerwca 2008 roku.
7. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w III kwartale
2013 roku.
8. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
9. Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ
1. Analiza i zaopiniowanie stawek podatkowych na rok 2014.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Łazy na 2014 rok.
Wnioski Komisji.
3. Analiza potrzeb inwestycyjnych na rok 2014 – spotkanie Radnych Rady
Miejskiej z Sołtysami z sołectw Gminy Łazy.
4. Spotkanie z Radnymi Powiatowymi w zakresie ustalenia potrzeb
inwestycyjnych na rok 2014.
5. Analiza i opinia Ustawy śmieciowej dla Gminy Łazy.
6. Analiza i opiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XV/154/08 z dnia
27 czerwca 2008 roku.
7. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w IV kwartale
2013 roku.
8. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
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9. Podsumowanie prac Komisji za 2011 rok.
10. Sprawy bieżące.
Radny Dariusz Tabas – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Przeciwnego i Ochrony Środowiska – odczytał plan pracy Komisji na
2013 rok:
I KWARTAŁ
1. Podsumowanie prac Komisji za 2012 rok.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Łazy na rok 2013 w ramach
działalności merytorycznej Komisji.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
5. Edukacja publiczna-informowanie społeczeństwa o możliwościach pozyskiwania
pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie profilaktyki antyalkoholowej,
antynarkotykowej poprzez rozpowszechnianie ulotek, plakatów i komunikatów
w lokalnych mediach.
6. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania
porządku i czystości na terenie gminy po wprowadzeniu nowego regulaminu.
7.Podsumowanie oraz perspektywy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg
w tym sprawozdanie i ocena w zakresie stanu dróg gminnych, powiatowych
oraz wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Łazy w ramach akcji zima
2012/2013.
8.Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Łazach o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łazy.
9.Analiza zagrożeń i realnych potrzeb społeczności lokalnej pod względem
bezpieczeństwa , w tym opracowanie i wdrożenie na szczeblu gminy mapy
zagrożeń.
10.Sprawozdanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych na temat
zaistniałych zagrożeń pożarowych w 2012 roku i funkcjonowania jednostek OSP
z terenu gminy, przeprowadzonych działań mających na celu edukacje
młodzieży i mieszkańców Gminy w zakresie ppoż.
11.Doskonalenie metod współpracy na płaszczyźnie szkoła-uczeń-rodzice-Policja
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach oraz ocena tej współpracy.
12.Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród kadry
pedagogicznej szkół i personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej
poprzez rozpowszechnienie ulotek informacyjnych.
13.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w I kwartale 2013
roku.
14. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
15. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ
1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2012 w ramach
działalności merytorycznej Komisji.
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2.Przegląd jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym oraz doskonalenie, aktualizowanie i modyfikowanie procedur
postępowania w sytuacjach zagrożenia. Edukacja nauczycieli i pracowników
obsługi w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach szczególnych.
3. Wspieranie działań w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, szczególnie w zakresie współdziałania instytucji
i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną , psychologiczną
i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Analiza i opinia Komisji po wejściu nowego Regulaminu utrzymania porządku
i czystości na terenie Miasta i Gminy Łazy.
5. Aktywowanie mieszkańców gminy do ochrony mienia prywatnego i społecznego
oraz informowanie odpowiednich instytucji o występujących zagrożeniach
za pośrednictwem sołtysów, radnych.
6. Zorganizowanie cyklu spotkań, prelekcji propagujących wśród dzieci i młodzieży
szkolnej bezpiecznej formy spędzania czasu wolnego oraz poświęconych
tematyce odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
7. Przegląd stanu placów zabaw, obiektów sportowych pod kątem ładu i porządku
oraz estetyki i bezpieczeństwa oraz kontrola miejsc wypoczynku dzieci
i młodzieży w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym.
8. Zintensyfikowanie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu celem wykrycia
nieprawidłowości i miejsc nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz egzekwowanie
zakazu spożycia w miejscach publicznych i zakazu sprzedaży osobą nieletnim..
9. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy.
10.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w II kwartale 2013
roku.
11. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
12. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze
2013 roku w ramach działalności merytorycznej Komisji.
2. Kontrola szkół i ich otoczenia pod względem bezpieczeństwa oraz współpraca
w tym zakresie z dyrektorami i pedagogami szkolnymi.
3. Realizacja przedsięwzięć w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży podczas przemieszczania się do placówek oświatowych.
4. Informacja i ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia
roku szkolnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
publicznego.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarowania Odpadami.
6. Kontynuacja działań kontrolnych ruchu pieszego i kierujących pojazdami
poprzez kierowanie sił i środków Policji w miejsca najbardziej zagrożone.
7. Zachęcenie mieszkańców gminy do powiadamiania Policji o przestępstwach
i patologiach społecznych np. poprzez program ,,Nie reagujesz-akceptujesz”
Promowanie takich zachowań w ramach różnego rodzaju spotkań
i realizowanych przedsięwzięć prewencyjno - edukacyjnych oraz w lokalnych
mediach i poprzez rozpowszechnienie ulotek czy broszur.
8. ,,Bezpieczna gmina''- poszukiwanie i wdrażanie w gminie skutecznych metod
i form prewencyjnych w kierunku poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców w
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partnerskim współdziałaniu wielu podmiotów co ma na celu ograniczenie
przestępczości, zmniejszenie liczby zagrożeń, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienie ich świadomości prawnej.
9. Realizacja zadań dotyczących szeroko rozumianej inżynierii drogowej w tym
infrastruktury drogowej poprzez oznakowanie poziome i pionowe a w
szczególności w rejonie placówek kulturalno – oświatowych.
10.Opiniowanie realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w III kwartale 2013
roku.
11.Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
12.Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ
1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Łazy na 2014 rok w ramach
działalności merytorycznej Komisji.
2. Analiza przygotowań do akcji zima 2013/2014.
3. Omówienie problemu nadużywania alkoholu i narkotyków wśród młodzieży pod
kątem bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń pożarowych poprzez
informowanie o postępowaniu i zasadach ewakuacji w przypadku powstania
pożaru, zagrożeń zatrucia tlenkiem węgla, zasad prawidłowej eksploatacji
instalacji grzewczej, blokowania dróg pożarowych.
5. Przeprowadzenie działań kontrolnych z zakresu stanu technicznego pojazdów
mających na celu eliminowanie z ruch pojazdów niesprawnych technicznie
zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
6. Promowanie elementów odblaskowych wśród pieszych i rowerzystów.
7. Zebranie informacji o osobach z niepełnosprawnością celem wypracowania
metody usprawnienia niesienia pomocy na wypadek wystąpienia zagrożenia
życia i zdrowia.
8. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu w Łazach z przeprowadzonych działań
na terenie gminy.
9. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w IV kwartale 2013
roku.
10.Podsumowanie pracy Komisji oraz informacja z realizacji składanych wniosków
w 2013 roku.
11.Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
12.Sprawy bieżące.
Radna Marta Grzesica – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Opieki Społecznej – odczytała plan pracy Komisji na 2013 rok:
I KWARTAŁ
1. Podsumowanie prac Komisji za 2012 rok.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
3. Analiza i opinia Komisji dotycząca Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na 2013 rok.
4. Informacja i podsumowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży
podczas ferii zimowych 2013 (MOK, OSiR, Biblioteka Publiczna MiG Łazy).
5.Analiza i opinia dotycząca realizacji uchwały w sprawie stypendiów i nagród za
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wybitne osiągnięcia sportowe o wymiarze krajowym i międzynarodowym.
6. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w I kwartale 2013 roku.
7. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
8. Sprawy bieżące i różne.
II KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2012 w ramach
działalności merytorycznej Komisji (MOK, OSiR, BP MiG Łazy, OPS, WE UM).
2. Analiza i opinia Komisji w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Gminy Łazy na lata 2013-2016”.
3. Analiza dotycząca realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2011 – 2013 – omówienie sprawozdania za 2012 rok.
4. Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych.
5. Organizacja nowego roku szkolnego – analiza arkuszy organizacyjnych szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.
6. Analiza i ocena działań prowadzonych w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży podczas wakacji 2013 (propozycje MOK, OSiR, Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łazy).
7.Analiza realizacji zadań wynikających z zapisów Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Łazy oraz Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
8.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w II kwartale 2013 roku.
9.Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
10.Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2012/2013. Wizytacja placówek.
2. Omówienie problematyki przyznawania szkolnych stypendiów naukowych i
sportowych.
3. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2013 roku w ramach
działalności merytorycznej Komisji (oświata, kultura, pomoc społeczna, sport).
4. Ocena wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji 2013.
5. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w III kwartale 2013
roku.
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
7. Sprawy bieżące i różne.
IV KWARTAŁ
1.Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej oraz projektu
budżetu na 2013 rok w ramach działalności merytorycznej Komisji.
2.Plany inwestycyjne i remontowe placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej na 2014 rok.
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3.Przyjęcie informacji na temat złożonych przez Gminę Łazy projektów i pozyskanych
środkach finansowych w ramach kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej w
2013 roku.
4.Analiza i ocena stanu oświaty za rok szkolny 2012/2013 – przyjęcie sprawozdania
o stanie oświaty, w tym szczególnie o wynikach egzaminów i sprawdzianów
zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
5.Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych
w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w IV kwartale 2013
roku.
7. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.
8. Sprawy bieżące i różne.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję .
Radny Władysław Nowak – powiedział „Radni nie mają wszystkich załączników, a
plany Komisji nawet nie są wyświetlone na ekranie. W związku z tym jak można
głosować nad projektem uchwały bez załączników. Nie mamy planu pracy Komisji
Budżetowej i Komisji Rozwoju i Promocji. Jest to wymóg formalny, a my nie mamy
tego. Jak można dyskutować, czy składać wnioski jak my nie mamy dokumentu. Pan
Przewodniczący Rady nie dopilnował tej sprawy w tym roku. Komisje powinny się
zebrana początku miesiąca , podsumować pracę a Pan Przewodniczący powinien
zebrać wnioski wszystkich Radnych nie tylko członków Komisji i na podstawie tego
powinien zrobić założenia do planu pracy i te założenia na posiedzeniach Komisji
powinny być przyjęte jako projekt. W tej sytuacji nie można głosować nad projektem
uchwały. W związku z tym nasz Klub będzie głosował przeciwko tej uchwale”.
Przewodniczący Rady - powiedział, że cały czas jest to projekt i można zabierać
głos i wnioskować.
Radna Marta Grzesica – powiedziała „jak co roku przez dziesięć lat w ten sposób
żeśmy pracowali i uchwalaliśmy plany pracy Komisji. Ja się zastanawiam nad moim
kolegą Radnym Nowakiem skąd teraz takie postępowanie z jego strony. Na Komisji
Budżetowej mieliśmy plan poprzedni i pracowaliśmy nad tym planem. Pani
Przewodnicząca miesiąc wcześniej zwróciła się do nas i powiedziała, że jeżeli ktoś z
nas będzie miał propozycje to prosi o ich zgłoszenie. Pytała Przewodnicząca się
Radnego Nowaka czy ma jakieś uwagi, nie miał wręcz notował każdą naszą
odpowiedź to się nadaje do gazety. Ja powiedziałam, że tak samo będziemy
procedować na Komisji Kultury. Jeżeli Pan chce dokument to mam przygotowany i
zaraz wydrukuję. Później nie uważał na tej Komisji tylko sobie notował, być może
uwagi do swojej gazetki. Plan żeśmy ustalili, do końca naszej Komisji nie był, bo
wiadomo że mógł wyjść. Przychodząc na Komisję ten plan dokładnie przejrzałam i
wcale nie jest powiedziane, że Przewodnicząca ma ten plan przynieść gotowy. Mamy
wspólnie się nad tym planem pochylić i go wypracować. Ten plan został
wypracowany na Komisji Budżetowej i na Komisji Oświatowej. Nie wiem co z moim
kolega się dzieje.
Ostatnio byłam na Śląskiem Forum Przewodniczących Gmin i Powiatów. Było to
spotkanie z Dyrektorem Nadzoru Prawnego przy Wojewodzie Śląskim Panem
Krzysztofem Nowakiem, my go już znamy ponieważ takie szkolenie z nami też
prowadził. Szkolił nas, a ja sobie wynotowywałam pewne uwagi, które by pasowały
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do nas, do naszej Rady żeby się z Państwem podzielić. Tylko spokój, pokój i miłość
czyni dobre społeczeństwo, interesy osobiste i to mówię do pewnych Radnych interesy osobiste, interesy polityczne..
Na Sali panował chaos, głosy niektórych Radnych ciągle Radnej przerywały i
zakłócały wypowiedź.
Cd. Wypowiedzi Radnej - mówię temat - interesy osobiste, polityczne nie liczą się z
dobrem społecznym. Tym się kierują Kluby Radnych opozycji. Nie liczycie się
Państwo z dobrem społecznym. Kto nie jest skory do współpracy ten nie nadaje się
do Rady pracy Radnego. Należy się zastanowić po co Wyborcy Was Państwo
wybrali. Jeszcze raz z tego miejsca proszę o rozwagę, Wyborcy nas wybrali
żebyśmy im służyli i żeby nasza praca służyła dobru wspólnemu. Szanowni Państwo
ponieważ Klub opozycyjny nie ma się czym pochwalić, pracą z mieszkańcami,
jakimiś podejmowanymi działaniami. Szanowni Państwo będą serwować gazetkę, bo
Radny Hoffman jeszcze przed chwila powiedział, że pospadamy ze stołków.
Szanowni Państwo i tą gazetka gracie się na uczuciach mieszkańców i tą gazetką
wygrywacie wybory.
Ja jeszcze raz wrócę do planów Komisji. Mamy plany , mamy załączniki.-,
dokładnie były omawiane. Te plany nie mogą się radykalnie różnić, wprowadzamy
tylko elementy w zależności od okoliczności i roku. Możemy w każdej chwili do planu
pracy dołożyć nowe zagadnienie.
Ja proponuję skończyć, przegłosujmy te plany pracy”.
Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady – również skierował słowa
krytyki w stosunku do zachowania niektórych Radnych. Ponownie powiedział, iż
Komisje pracowały nad tematem i wspólnie opracowali plany pracy Komisji Rozwoju
i Promocji oraz Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej
i Środowiska. Tematyka planów Komisji od kilku lat jest podobna a jest Radnym już
trzecią kadencję i nie widzi w tym nic złego. Członkowie Komisji do ostatniej chwili
dopracowywali plany i są zgodni do słuszności tematów jakie zamieścili w planach.
Uważa, że należy podjąć w formie jaką proponują. Poprosił Wysoką Radę o ich
przyjęcie.
Radny Dariusz Tabas - zaapelował również do Radnych o rozwagę w podjęciu tak
istotnej decyzji. Uważa, że plan pracy Komisji jest dopracowany a w każdej chwili
jeżeli pojawi się potrzeba można go rozszerzyć. Podkreślił, że Komisja jest otwarta
na wszelkie propozycje.
Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zamknął dyskusję.
Następnie zapytał, czy Radni wnoszą uwagi.
Uwag i zmian do projektu uchwały Radni nie wnieśli.
W/w projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach większością głosów ( 9 głosów za, 4 głosy przeciwne )
podjęła Uchwałę Nr XXIII198/12 w sprawie: przyjęcia planów Komisji Rady
Miejskiej w Łazach na 2013 rok.

Do punktu nr 11.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do punktu nr 12.
Radny Zenon Głąb – zapytał, czy były przyznawane nagrody roczne dla
Kierowników i Dyrektorów podrzędnych jednostek. Jaka to była ogólna kwota oraz
Radny zapytał, którzy Kierownicy i Dyrektorzy otrzymali. Kwotowo Pan Burmistrz mi
nie odpowie, bo jest to niemożliwe.
Radna Marta Grzesica – powiedziała, że pismo jakie Radna otrzymała w sprawie
rozkładu jazdy pociągów nie posiada żadnego logicznego uzasadnienia, co do
niezatrzymywania się na stacjach niektórych pociągów. zapytała, czy Urząd będzie
jeszcze raz występował do Kolei odnośnie poprawy rozkładu jazdy pociągów.
Do punktu nr 13.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – na ręce Pana Przewodniczącego Rady złożył
pisemną informację dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w
Łazach za okres między sesjami Rady, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 14.
Pan Burmistrz na zapytanie Radnego Zenona Głąba odpowiedział, że w Urzędzie
została wypłacona nagroda roczna. Dyrektorom jednostek i nauczycielom
wynagrodzenie roczne zostanie wypłacone. Termin wypłaty wynagrodzenia rocznego
jest do końca marca br.
W sprawie rozkładu jazdy pociągów odpowie Radny Dariusz Tabas, Przewodniczący
Komisji gdyż był inicjatorem i pod auspicjami Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Środowiska i Spraw Socjalnych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kolei
Śląskich. Wystąpimy jeszcze raz do Kolei Śląskich w tej sprawie.
Do punktu nr 15.
Radny Dariusz Tabas – poinformował, że wczoraj odbyło się spotkanie z naszej
inicjatywy. Zaprosiliśmy przedstawicieli Kolei Śląskich, żeby nam wytłumaczyli
dlaczego tak się dzieje, że zostały dwie stacje pomijane Chruszczobród i Wiesiółka.
Tak jak Radna Marta Grzesica mówiła, że otrzymaliśmy pisma od Kolei Śląskich i nie
będę tego komentował, bo nie wypada po prostu. Była przeprowadzona ankieta w
różnych godzinach i średnio wychodziło, że na stacjach 1-2 osoby wsiadały do
pociągu. Nie wiem na jakiej zasadzie były takie wyniki, ale minimum 10 osób wsiada
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na stacji Chruszczobród, czy stacji Wiesiółka. Radny zapytał Przedstawicieli Kolei co
z zatrzymywaniem się pociągów na stacji Dąbrowa Górnicza – Sikorka, skoro z
ankiety wynika, że na tym przystanku średnio wsiada 1 osoba więcej. Nie udzielono
nam żadnych informacji. Na spotkanie wysłane zostały dwie młode osoby, które
naszym zdaniem nie miały żadnego pojęcia na temat pracy Kolei , nie umiały się
wypowiedzieć na tematy, które nas interesowały. Jest propozycja, aby ponownie
zaprosić na spotkanie, ale konkretne osoby które nam odpowiedzą dlaczego jest tak
a nie inaczej. My uważamy, że zatrzymanie pociągu na 30-40 sekund to nie jest
żadnym utrudnieniem w komunikacji, żadnym blokowaniem innych pociągów. Prasa
już pisała o tym, że ludzie szukają już innych środków zastępczych, do pracy
dojeżdżają swoimi samochodami. Kolej traci przewoźników, a linia Gliwice –
Częstochowa jest najbardziej rentową. Pociągi są przepełnione, bo wiele kursów
zostało odwołanych na tej linii.
Radna Maria Stempel – odczytała podziękowania Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Łazach: „ Z okazji Dnia Edukacji corocznie dziękuję wszystkim instytucją,
osobą prywatnym, które pomagają szkołą finansowo, wspierają imprezy szkolne,
pomagają dzieciom z ubogich rodzin”. Następnie powiedziała „bardzo proszę, aby
wśród tych osób znalazł się Pan Jacek Szaleniec, który od trzech lat skutecznie
wspiera dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach. Między innymi finansuje
kanapki na drugie śniadanie, które przygotowuje pracownica szkoły z kiosku. Od
2009 roku inicjuje akcję charytatywną w łazowskich sklepach, w których klienci mają
okazję obdarować i wspierać uboższych mieszkańców. Pan Szaleniec przekazuje z
tych darów paczki świąteczne rodzinom, które znajdują się w potrzebie. Pomaga i
wspiera nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 Pani Anna Łakoma. Następną akcją
jest zbieranie różnego rodzaju odzieży, wyposażaniu mieszkań, jak mebli gdzie same
osoby przychodzą wybierają sobie co komu potrzebne i ubierają się. Jest taka
sytuacja, że ja mieszkam w bloku, w bardzo dużej „Wspólnocie” i niektóre osoby
zmieniają sobie meble, czy wymieniają piece. A są takie, które są naprawdę w
potrzebie. Więc mnie to głoszą, ja później taką informację przekazuję do Pana Jacka
Szaleńca. On ma kontakty na Wysoce, gdzieś tam z tymi biednymi osobami. W tym
socjalnym bloku, w tym zielonym tak samo. On ma takie pomieszczenie dodatkowe
za które płaci , które wykorzystuje do składania mebli. Ma posegregowane bluzki,
spodnie i informuje i osoby przychodzą, wybierają sobie co komu potrzebne. Ja już
mówiłam Burmistrzowi i Pani Dyrektor, żeby taka informacja była. Bo jak patrzę na tą
informację, którą Pan Burmistrz 14 grudnia odczytywał: „Na hali sportowej Zespołu
Szkół nr 1 w Łazach odbyło się po raz pierwszy na taką skalę, spotkanie wigilijne dla
253 dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących wsparcia rzeczowego. Organizatorami
spotkania byli: Fundacja „Daj Siebie Innym” z Katowic, to po prostu te osoby i tutaj
wymienione: Pan Krzysztof Uzarski, Leszek Bogłowski, Grzegorz Kowalik i Dariusz
Tabas. Oni jeżdżą do tej Fundacji „Daj Siebie Innym” przywożą te rzeczy gotowe,
jogurciki , co ino i pakują. A ten Pan Jacek Szaleniec to on po prostu wczuwa się w
to, chodzi po ludziach. Są takie osoby, które dają mu pieniążki on to przekazuje do
szkoły, do tej Pani co kanapki robi i te dzieci, które przychodzą głodne, rozdaje im
Niektóre dzieci się wstydzą, a ten Pan wie gdzie, kto ma kanapkę czy nie ma. Ja bym
bardzo prosiła, żeby Pan Burmistrz też powiedział o tej Szkole Podstawowej Nr 3. Bo
Pan Jacek Szaleniec przyszedł i pytał się mnie co z tą szkołą . Pan kiedyś na Komisji
powiedział tak, że może ta szkoła nie będzie, może Dyrektora zmienimy, nie będzie
Dyrektora, nie będzie Księgowej, zaoszczędzimy. Ja tego nie mówiłam, bo Pan mówi
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tak, że może tu będzie jakaś osoba, która to przekaże, ludzie się będą denerwować .
On mi zadał pytanie, co z tą szkołą. Ja słyszałam, że miało być jakieś spotkanie
Komisji Oświaty, żeby tą szkołę czy zlikwidować, czy coś bo nie wiem. Niech mi Pan
odpowie czy to jest prawda, czy nieprawda. Bardzo mnie to boli, bo ja Panu mówiłam
i tym bardziej, że Pan powiedział ja Pana Jacka Szaleńca znam, razem do szkoły
chodziliśmy no i ta informacja Panu umknęła i tu Pan nie napisał, żeby mieszkańcy
po prostu wiedzieli, że jest taka osoba, która naprawdę wspiera dzieci głodne, ubiera
ludzi, wspomaga w meble”.
Następnie powiedziała „bardzo często zapycha się nam na „Wspólnocie”
kanalizacja. Na Wspólnocie 7 i 9, która przechodzi przez ul. Jesionową. Z tego co
wiem prawdopodobnie uszkodzona sieć kanalizacyjna. Już kiedyś było tak, że jak się
zakręca na ul. Spółdzielczą w kierunku apteki i w kierunku Zawiercia tam była
zapadnięta ta ulica, tam był bardzo duży dół, który zabezpieczali z „PROMAX-u”
Panowie i to jest wyremontowane. Jest tam taka studzienka naprzeciwko działek,
która jest zapadnięta a obok tej studzienki robi się taki wielki dół i o tej sytuacji wie
Pan Rasztabiga często wzywamy WUKO i dużo nas kosztuje, żeby przepchać tą
kanalizację to jest około 500 zł”. Zapytała, czy to będzie kiedyś naprawione i w jakim
czasie.
Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach powiedział „cieszy się , że Radna Maria Stempel przedstawiła następną osobę, która
wspiera biednych, ale Pani Marysiu nastąpił wielki błąd i Pani powiedziała nieprawdę
do końca w pewnym punkcie. Chciałem Państwu oświadczyć jak Bogłowski się
nazywam, że w Fundacji „Daj Siebie Innym” pracuję z Radnym Tabasem jako
wolontariusz bezpłatnie, robimy bardzo dużo rzeczy o czym Państwo nawet nie
wiecie ,bo robimy to po to, aby pomagać biednym. Bo dzisiaj ja mam pieniądze, ale
jutro mogę być jednym z nich. Nie życzę sobie żeby ktoś mówił, że coś bierzemy na
gotowe i dajemy . Oświadczam Państwu z tego miejsca, że wigilię organizowaliśmy
na 260 osób. To były środki, które razem zebraliśmy, o
które razem się
wystaraliśmy. Na paczki dla 260 osób między innymi ja i Pan Tabas przez trzy dni:
piątek, sobota , niedziela zbieraliśmy od mieszkańców produkty i przykro mi jest, że
ktoś uważa, że ja przyjeżdżam , dostaję coś od kogoś i robię. Nie, trzy dni
poświęciliśmy zamiast bycia z Rodziną, z dziećmi , z żoną siedzieliśmy w SZP Nr 1.
Pracowaliśmy, dzieliliśmy, rozdawaliśmy. Jeżeli ktoś przekazuje informację to
bardzo bym prosił, aby ta informacja była solidna.
Radny Jan Hoffman - powiedział „chciałem tu parę słów powiedzieć na temat
niezatrzymywania się tych pociągów w Chruszczobrodzie i działalności Śląskich
Kolei. Ja teraz tutaj jestem bardzo zdziwiony nad jedną rzeczą, że Pan Burmistrz
dzisiaj pisze jakieś tan pisma do Śląskich Kolei, że pociągi się nie zatrzymują.
Przecież w „Echach Łaz” nie dawno był artykuł – Elfy to nie …. Przecież Pańscy
koledzy tworzyli tą Spółkę Śląskie Koleje. Pan był w pierwszym szeregu z nimi, z
Marszałkiem Matysiewiczem, Pan ich tu przyjmował w Domu Weselnym. Razem z
Kubiczkiem przecinaliście wstęgi. Jak to miało być znakomicie, no to jak było
znakomicie, jak to za majstrowanie przy kolei Platforma Obywatelska się wzięła z
Donaldem Tuskiem, z Nowakiem, Matusiewiczem i z tymi kolegami swoimi to jak
wyszło tak wyszło . Zrobiło się kolej bez ludzi i taboru kolejowego. Ja jeździłem do
Sosnowca do szkoły i wszystkie pociągi się zatrzymywały w Chruszczobrodzie i na
Sikorce. Pan Burmistrz twierdzi super będzie. Pan Burmistrz zapomniał, że jak
utworzono Śląskie Koleje to poszła do likwidacji Kolej Regionalna, gdzie Gmina Łazy
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jest Gminą Kolejarzy. Gdzie wszyscy ci kolejarze, emeryci i renciści plus pracownicy
utracili zniżkę i dzisiaj tymi Elfami, które się nie zatrzymują w Chruszczobrodzie i na
Sikorce też się nie wszystkie zatrzymują trzeba płacić 15 zł za bilet do Katowic.
Przedtem kolejarze płacili chyba 1,50 zł jak się nie mylę. Dzisiaj nagle Pan Burmistrz
skargę pisze na siebie., a dlaczego Pan nie zadbał , że pociągi się nie zatrzymują w
Chruszczobrodzie. Czy Panu chodziło tylko, żeby się wypromować tam w gazecie w
„Echach Łaz” i przeciąć wstęgę z Kubiczkiem. Panu chodziło o promocję, to samo
było w Niegowonicach, nic Pan nie zrobił, że autobusy chodzą tylko do Huty
Katowice i dzisiaj ludzie muszą się przesiadać i czekać, a mróz jest dziesięć stopni,
dwadzieścia. Bo Pańskie dzieci nie muszą wystawać na krzyżówce bo Pan w Łazach
mieszka. Co Pan w tym kierunku zrobił, mówił Pan serwis będzie i co serwis
wyprowadzili z Gminy Łaz i do Szczakowej poszedł. I co Pan zrobił, dla Pana to
tylko najważniejsze w gazecie wypromować się razem z Przewodniczącym
Kubiczkiem”.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział „kiedyś usłyszałem taką radę żeby
z osobami, które dyskutują na tym poziomie nie wdawać się w dyskusję bo najpierw
sprowadzą cię do twojego poziomu a później wykończą własnym doświadczeniem.
Proszę Państwa Pan Hoffman jest mistrzem manipulacji jeżeli chodzi o przekaz
informacji. Ja na ten temat rozmawiałem z wieloma Radnymi i mieszkańcami,
kolejarzami i Radni kolejarze tutaj się angażowali na temat Elfów. Byłem na sesji
Sejmiku kiedy powstała uchwała dotycząca tworzenia Kolei Śląskich. W związku z
tym, że PKP na terenie Gminy Łazy jest pewien regres i non stop jest zawężana
działalność ja pomyślałem, że warto byłoby żeby na to miejsce ewentualnie , czy
żeby uzupełnić tą działalność sprowadzić tutaj te Koleje Śląskie i taka była tego idea
Panie Hoffman. Myślę, że miałem również poparcie Radnych z Rady Miejskiej .
Uczestniczyłem w wielu spotkaniach, byłem jakby moderatorem pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim, PKP CARGO gdzie starałem się zorganizować, doprowadzić do
spotkań gdzie ewentualnie PKP mogłoby się porozumieć z Kolejami Śląskimi co do
wykorzystania w pełni, bo ta hala napraw, która tutaj funkcjonuje mimo że pracowało
100 ludzi to też Pan powiedział jasno i prosto skończyć to. To ile to jest procent
Panie Radny Bogłowski gdyby Pan przypomniał z poprzednich lat , to jest może z
10% tych ludzi którzy tutaj pracowali . Towarzyszyła mi jedna idea, troska właśnie o
to żeby Ci ludzie, którzy pracują mogli jeszcze zwiększyć zakres prac. A Pan
wszystko potrafi wywrócić do góry nogami. Ale ja się po Panu niczego pozytywnego
nie spodziewam i tego nie oczekuję. Powiem szczerze, że nawet w Pana ustach
pozytywna informacja na mój temat to pewnie by wiarygodnie brzmiała. Więc o to
chodziło w całym tym procesie i zaręczam Panu, że tych spotkań było wiele,
rozmowy były bardzo stanowcze . Wiem że w Polsce jest taka tendencja, że jak się
ma do kogoś pretensje to się go obarcza winą za wszystko. Jeżeli chodzi o
Marszałka Matusiewicza to bardzo się cieszę, że Pan mnie stawia do grona jego
kolegów czy współpracowników, bo mam o nim bardzo pozytywną opinię. Jest to
osoba, która naszej Gminie, naszym mieszkańcom między innymi Pana wsi dużo
pomogła. Jeśli chodzi o zatrzymywanie się pociągów na trasie między Zawierciem a
Katowicami to interweniowaliśmy dużo wcześniej. Pan Hoffman z jednej strony
obwinia mnie o wszystko a z drugiej strony to przecenia, bo wydaje mu się, że
Burmistrz Miasta, czy wójt Gminy, czy Prezydent potrafi załatwić wszystko, ma wpływ
na wszystko, ale nie jest tak. Spotykaliśmy się tutaj z Kolejami Śląskimi podczas
jednej dużej konferencji, tak to wygląda. Pan zawsze się chwali, że Pan pracuje w
biznesie i budują się pewne relacje, pewien klimat wokół Gminy, żeby ewentualnie
25

kiedy się ma do dyspozycji Gminę Gliwice, Gminę Częstochowa a ostatnio słyszę o
Gminie Zawiercie, żeby wypracować pewien klimat i zachęcić potencjalnego
inwestora do tego, żeby właśnie tutaj zainwestował w naszej Gminie. Pan nie dość,
że nie pomaga temu to jeszcze tak manipuluje informacją, że takie informacje jak
Radni 2010 rozsyłacie, że nikt nie zainwestuje u nas. Przez ten czas Pan jako Radny
zajmuje się trzema rzeczami: przepust , zatrzymywanie się autobusów KZK GOP
i chodnik na Dąbrowskiej. Radny kreuje mityczną rzeczywistość. Powtórzę to jeszcze
raz Pan dla mieszkańców Niegowonic nie zrobił nic pozytywnego. Panie
Przewodniczący proszę zwolnić mnie z polemiki w dyskusji bo ta sesja praktycznie
przeszła w miarę merytorycznie , natomiast w ostatnim punkcie zaczyna się znowu
dyskusja . Jeżeli chodzi o kolej to pewnie Pan Radny Nowak tutaj zgłasza się do
głosu, temat rzeka. Można było zrobić nie wiem czy więcej, czy nie można było
zrobić, wydaje mi się, że nie. PKP to jest też obszar bardzo trudny, wymaga wielu
zmian, ale samorządy tego nie zrobią. Przewozy Regionalne Panie Hoffman to
również jest Spółka Marszałkowska, to są koleje samorządowe. Dlatego nie chciano
żeby były Przewozy Regionalne ponieważ dokładano setki milionów złotych
z budżetu województwa i dlatego powołano Koleje Śląskie. Dodał, nie jestem
kompetentny aby zabierać głos.”
Radny Dariusz Tabas – powiedział „Pani Radna dlaczego Pani czuje taką nienawiść
do Chruszczobrodu, nie wiem czym to jest podyktowane. Ja jestem młodym radnym,
ale nic tam nie zrobiłem na złość, a wręcz przeciwnie jestem za Panią i za
wszystkimi. Jeżeli chodzi o tą fundację to nie wiem co miała Pani na myśli, że były
przeładowywane towary, tak do czasu kiedy Pan Burmistrz nie miał swojego
pomieszczenia dla fundacji przeznaczonego. Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chruszczobrodzie za darmo został tam udostępnione pomieszczenie,
gdzie fundacja już przywoziła żywność, żeby wydawać ja potrzebującym. Również
OSP udostępniło nam samochód, aby żywność dowozić. Później sam osobiście
żywność dowoziłem , aby ludziom można było rozdać. Ja nie znam Pana Jacka, ale
przecież może skontaktować się z tą fundacją, gdzie go otwarcie przyjmą i chętnie
będą z nim współpracowali”.
Zwrócił uwagę na odśnieżanie dróg i dodał, że droga powiatowa jest nie odśnieżana,
jest to odcinek 5 km. Prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny Władysław Nowak - powiedział „Panie Burmistrzu niestety tak się składa,
że w czasie Pana kadencji nie tylko w tym roku sekcja napraw lokomotyw odeszła do
Szczakowej, ale dwa lata temu zlikwidowana została sekcja napraw wagonów.
Budynki, które były użytkowane przez CARGO przejęła Firma MEGAMET to jest
zupełnie inna jakość, inni pracownicy, to nie ta skala i nie ma o czym mówić. Wydaje
mi się, że nie opacznie ale to jest moja opinia, bo na którejś z sesji podawałem się do
dyspozycji i mówiłem że jak będzie trzeba to doradzę, a jeżeli Burmistrz nie chce
skorzystać z mojej opinii wskażę osoby, które są kompetentne w Łazach, które się
na tym znają, bo nawet powiem szczerze pragmatyka służbowa i pewne zależności
nie pozwalają mi o tym mówić, bo jest to tajemnica służbowa i mogę być pociągnięty
do odpowiedzialności służbowej. Natomiast to, że udostępniliśmy tę halę stworzyło
sytuację, że być może Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki CARGO skorzystał z okazji i
wyprowadził te dwie sekcje z Łaz. Ja przy okazji rozmów z samorządowcami, z
posłami tak ja chociażby ostatnio z Posłem Borkowskim prosiłem, z Wojewodą
Dąbrową aby zwrócili uwagę na to, że dla Jaworzna dużego miasta, ponad 100 tys.,
który ma elektrownie, huty nie jest tak ważne jak dla Łaz, jako podstawowa sprawa
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bytu tego miasteczka. Skoro nie potrafimy stworzyć możliwości nowej pracy, to
powinniśmy zrobić wszystko, żeby te które są ocalić. A stało się niestety tak, że
powstanie Kolei Śląskich spowodowało upadek Przewozów Regionalnych w naszym
województwie, w których pracowało przynajmniej kilkunastu pracowników, a którzy
teraz są na bezrobociu. Mieszkańców Łaz, maszynistów , kierowników, konduktorów
pociągów. Żeby wejść w tematy kolejowe naprawdę trzeba się na tym znać. Ludzie
skompromitowali się na tym zadaniu. Ja już nie chcę mówić o tych osobach, które
kierowały jak Pan Borak, człowiek ścigany przez prawo, który na żółtych papierach
pracował i z takimi ludźmi mieliśmy do czynienia. Pan z takimi ludźmi rozmawiał, Pan
z takimi ludźmi ustalał pewne sprawy . Może część Rady była informowana
o spotkaniach, ale tak naprawdę nie była informowana o kulisach tych wszystkich
ustaleń. Panie Przewodniczący wydaje mi się, że sprawa jest na tyle ważna , ja już
sygnalizowałem Przewodniczącemu Komisji Rozwoju i Promocji to środowisko jest
zastraszone . Jest taka sytuacja w przedsiębiorstwie, że nawet związkowcy też nie
wszyscy dorośli do funkcji, które tu pełnią i dzieje się tak, że bezwiednie tracimy
jako miasto, gmina potężną ilość miejsc pracy, która tutaj była. A w zamian nie ma
nic, trzeba tym ludziom pomóc. Dlatego wydaje mi się, że jest potrzeba, żeby
zwrócić się do Prezesów Spółek Polskie Linie Kolejowe i PKP CARGO, żeby
przedstawiły Gminie Łazy co oni mają zamiar tutaj robić. Bo są dwie spółki, które
mają wpływ na to co się dzieje. Także Koleje Śląskie, jaki mają wpływ na
serwisowanie tych składów , czy będą inwestować bo na razie to wygląda na wielką
prowizorkę i w każdej chwili mogą od nas odejść do Gliwic, czy do Częstochowy
gdzie będzie się lepiej opłacało z punktu ruchu , ekonomii tego przedsiębiorstwa.
Uważam Panie Przewodniczący, że ten temat najpierw na Komisji Promocji i
Rozwoju z udziałem kompetentnych przedstawicieli spółek omówić i poprosić, żeby
nam przedstawili wizję co z koleją w Łazach będzie dalej, co z tymi obiektami, co z
tymi dziesiątkami kilometrów torów, które są bezczynne. Apeluję do Pana Burmistrza,
Pana Przewodniczącego, żeby tą sprawą zająć się poważnie jak również do Pana
Starosty, bo dla Łaz jest to naprawdę bardzo sprawa istotna. Nie wiem czy będzie dla
kogo wykonywać rewitalizację centrum, czy remontować szkoły, jeżeli w takim tempie
będzie postępować degradacja kolei”.
Radny Leszek Bogłowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach –
powiedział „jeżeli chodzi o Koleje Śląskie to też nie możemy mówić, że Koleje Śląskie
weszły a CARGO się przez to wycofało. Dyrektor był na spotkaniu byłej sekcji Łazy i
powiedział, że nie ma Łaz. Kiedy Koleje Śląskie weszły to była szansa, że ileś ludzi
może mierz przejść, doświadczonych pracowników i by te budynki nie stały puste.
Na dzień dzisiejszy jest decyzja, że niektórzy pracownicy z Łaz przechodzą do
Szczakowej. Proponuję Radnemu Nowakowi, jeżeli ma znajomych, żeby z nami
pojechał i rozmawiał, aby pomóc naszym mieszkańcom utrzymać bądź pozyskać
pracę na kolei. Również wszyscy Radni zaangażujmy się w tą sprawę i poszukajmy
rozwiązania”.
Radny Jan Hoffman – powiedział „Wysoka Rado ! Panie Burmistrzu wywołał mnie
Pan do tablicy i kłamie Pan, kłamie Pan, kłamie Pan do sześcianu. A zaraz Panu
odpowiem że Pan powinien się wstydzić. Powiedział Pan przed chwilą, że dla tej
Gminy nie zrobiłem nic. Zaraz się Pana zapytam co Pan zrobił dla tej Gminy jak Pan
był Radnym. Nie chwaliłem się nigdy, ale odpowiedzieć muszę. Kiedy miało być
otwarte boisko w Niegowonicach Pan Andrzej Miśkowiec poprosił mnie o
załatwienie pieniędzy na zakup czerwonej kostki na bieżnię. Wykonałem jeden
telefon i na ten cel pozyskałem 900 zł. Trochę wcześniej dzięki mojej inicjatywie
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Szkoła Podstawowa w Niegowonicach otrzymała 15 tys.zł oraz 15 tys.zł Klub
Sportowy. Za czasów Pani Szar Dyrektora Szkoły Podstawowej wiele środków
pozyskałem dla szkoły i Klubu Sportowego od firm, które współpracowały z nami.
Osobiście zapłaciłem za podsypkę na parking w Niegowonicach. O innych rzeczach
za Burmistrza Czopa, który bardzo dobrze współpracował z Panem Markiem
Drożyńskim nie będę mówił, ale można zapytać Panią Kierownik Inwestycji po ile
wówczas Gmina kupowała kruszywo, które wówczas kosztowało 18 zł czy 20 zł.
Gmina z tego tytułu zaoszczędziła ok. 100 tys.zł. Teraz ja zadam Panu pytanie. Był
Pan Radnym przede mną, czy Pan wyłożył złotówkę z własnej kieszeni?, czy Pan
jako Radny dla tej Gminy chociaż złotówkę załatwił?. Czekam na odpowiedź .
Od 1 marca naszą spółkę przejmuje amerykańska firma. Jako Radny rozmawiałem z
tymi amerykanami w ubiegły piątek ponad trzy godziny, którzy zainteresowani są
różną współpracą z samorządami, a dopóki Pan Panie Kaczyński będzie
Burmistrzem i opowiadał będzie Pan takie pierdoły na mój temat to niestety
zaprowadzę ich do sąsiedniej Gminy, nawet do Błędowa”.
Radna Anna Staniaszek – powiedział „ jak pomagamy ludziom to się nie kłócimy ,
po prostu pomagamy. Nie ważne czy ktoś pomaga i jest schowany i go nie widać,
inny się pochwali, po prostu mają na tym korzystać biedni ludzie. Taka moja
dygresja. A ja chciałam się pochwalić, bo robię coś . Poprzednim razem po wizycie w
partnerskich krajach chwaliłam dzieci jak pięknie pracowały. Kolejny wyjazd z
projektu „Colorus of our schools” - uczenie się przez całe życie, kolory naszych
szkół. Byliśmy w Chaddletown w wielkiej Brytanii. Pierwsze kilka zdjęć to jak
pracowaliśmy w szkole, przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu. Bo polega on na
tym, że bawimy się kolorami. W tej chwili Anglia była kolorem niebieskim.
Wykonywaliśmy różne prace na niebiesko. Był Dzień Nauczyciela , był kwiatek dla
nauczyciela na niebiesko, był Halloween, który kojarzy się z różnymi kolorami a u nas
był na niebiesko. Pięknie dzieci się poprzebierały, rozumieją to że można się bawić,
bawić po prostu kolorami. Pojechaliśmy do tego miejsca, które jest niedaleko
Menchesteru. Jest to bardzo mała miejscowość jeszcze mniejsza niż nasza.
Poznaliśmy kulturę, bardzo pięknie zostaliśmy przywitani, nawet przyjechała do nas
Królowa. Dzieci były pięknie przygotowane oczywiście w kolorze niebieskim. Pokazali
nam szkołę, swoją miejscowość . Nasze dzieci uczestniczyły w zajęciach, w
przerwach razem ze swoimi partnerami. Ja jestem pełna podziwu dla tych
dzieciaków, które znając kilka słów po angielsku potrafiły przez 4 dni być, mieszkać
w rodzinach i dawać sobie radę ze wszystkim. Wiele kolejnych wspomnień z
wyjazdu upamiętnionych na zdjęciach Pani Radna przedstawiła Wysokiej Radzie.
Następnie Radna poinformowała, że szkoły partnerskie, u których byliśmy będą u
nas gościć od 20 maja br. przez 4 dni. Musimy teraz my się pięknie pokazać i sądzę,
że staniemy na wysokości zadania.
W związku z tym zaprasza wszystkich do uczestnictwa.
Dla naszej szkoły, tym razem dla Gimnazjum pozyskałam środki finansowe
w wysokości 80 tysięcy euro z projektu dla dzieci i nauczycieli, aby mogły wyjechać
i poznać inne kraje. Ja będąc organizatorem, będąc koordynatorką muszę
powiedzieć, że będąc w różnych krajach wydaje się, że ludzie są jednakowi. Jednak
w każdym kraju jest inna kultura, inne podejście do pewnych rzeczy i jest to
nieocenione poznać to co się dzieje w innych krajach a potem stwierdzić , że Europa
to jest taka mała wieś, naprawdę blisko wszędzie i ci ludzie mimo, że inni troszeczkę
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kulturowo mają podobne problemy i też muszą przetrwać, żyć i uczyć się. Projekt,
który jest już realizowany na który otrzymaliśmy środki jest z Turcją, Hiszpanią,
Włochami. Jest to projekt ekologiczny , związany ze zdrowym stylem życia, zdrowym
jedzeniem oraz wzrastaniu w życiu w zgodzie z naturą. Myślę, że będzie ciekawy i
będziemy się mogli dużo nauczyć od naszych partnerów”.
Radna Elżbieta Pertyka - zakwestionowała jakość odśnieżania dróg powiatowych.
Prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny Leszek Bogłowski – zwracając się do Starosty powiedział, że Starosta
bierze cięgi nie za siebie ale musi zakwestionować jakość odśnieżania ulic w mieście
i tak np. ul. Daszyńskiego, Głazówka i Wiesiółka są w stanie krytycznym. Bardzo
prosi, żeby to się zmieniło.
Radny Jan Hoffman – powiedział „nie zgadzam się z Radnym Bogłowskim, bo Pan
Starosta zbiera cięgi za siebie. Dyrektor Gajda podlega Staroście, a że jest Radnym
to nie znaczy, że dożywotnio flaga biało-czerwona będzie nad nim powiewać i będzie
nietykalny. Ja już powiedziałem, że do puki Pan Gajda będzie Dyrektorem, to na
drogach będzie takie dziadostwo jakie jest. Zresztą Pan Starosta jeździ tą samą
drogą co ja. Na prośbę Pana Bogłowskiego, żeby mu pomóc byłem przed świętami
na manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim gdzie dzięki działalności Donalda Tuska
te Związki Zawodowe się zjednoczyły. W miesiącu lutym planowany jest strajk
ostrzegawczy na Śląsku i dojdzie do strajku generalnego i Platforma Obywatelska
pójdzie na zieloną trawkę, bo nie słuchają nikogo, z nikim się nie liczą, robią co chcą.
Panie Radny Leszku centrale na Śląsku jeszcze działają”.
Radny Dariusz Tabas - zaproponował, aby na krzyżówce w Ciągowicach od
godz.23.00 do 5.00 rano wyłączyć światła tak, żeby były pulsacyjne, bo nie ma
takiego ruchu i nie ma zagrożenia.
Zaproponował również, aby odśnieżać drogi w kolejności: droga wojewódzka,
następnie odśnieżają Trzebyczkę, wracają drogą wojewódzką, odśnieżają
Chruszczobród.
Radna Marta Grzesica – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach –
powiedziała „tak się zastanawiam bo Pani Radna Stempel wymieniła z imienia
i nazwiska Pana że pomaga, że niedoceniany jest , że nie dziękuje mu się.
Ja zapytam Panią Dyrektor, czy też praktykowane jest jak u nas. My współpracujemy
ze szkołą i tak to powiem, nie powiem, że dajemy że coś tam robimy. Na koniec
roku Pani Dyrektor nasza dziękuje z imienia i nazwiska Rodzicom, ma dla nich
dyplomiki za to, że pomogli wymalować ściany, czy pomogli w innej sprawie. Nam
jako Radnym ktoś wręcza dyplomik, że jesteśmy przyjaciółmi szkoły. Ja zapytam
Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach czy Pani tak nie praktykuje , że
dziękuje temu Panu. Czy ten Pan sobie w ogóle życzy, żeby mu dziękować. Pani
Radna zrobiła tutaj nagłośnienie i to tak nieprzyjemne, ja nie wiem czy ten człowiek
by tego sobie życzył, żebyśmy tutaj mówili o nim”.
Alfreda Wojtala - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łazach – powiedziała,
„rzeczywiście Pan Jacek Szaleniec odkąd jego siostrzeniec jest u nas w szkole
współpracuje z nami. Rzeczywiście pomaga tym biedniejszym dzieciom nie tylko
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fundując im te kanapki. Na Mikołaja również były organizowane paczki dla tych
dzieciaków. Tak jak Pani Radna mówiła na koniec roku wszystkim sponsorom i
wszystkim dawczyńcom dziękujemy. Pan Jacek Szaleniec również dostał takie
podziękowanie od Dyrektora Szkoły. Natomiast również mamy możliwość
podziękowań sponsorom na Dzień Edukacji Narodowej. Tutaj pytałam Pana Jacka,
ponieważ zawsze wymieniamy tych sponsorów, którym dziękuje również Pan
Burmistrz. Pan Jacek odpowiedział, że on woli sobie współpracować tak jak do tej
pory, natomiast nie chciał żeby go wymieniać z nazwiska i imienia na spotkaniu z
Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Również nie czułam się w obowiązku, aby na
Radzie wymieniać go. Wydaje mi się, że tak jak potrafię i jak Szkoła wydaje mi się
powinna podziękować Pan Jacek od Szkoły zawsze dostaje podziękowania”.
Radna Maria Stempel – powiedziała „ja chciałam wyprostować to wszystko, Pani
Dyrektor to co Pani mówi to jest nieprawdą. Pan Jacek Szaleniec dał mi zdjęcia,
skąd mam? Nie mam od siebie tylko od niego i chciałby. Widzę jak Pani
Wiceprzewodnicząca na tamtej sesji mówi: jak bardzo dobrze, że Pan dziękuje Panie
Burmistrzu tym co się udzielają i podkreślała to trzy razy. I w tej chwili widzę w
informacji Burmistrza, że znowu są wymieniane te osoby to ja bym chciała żeby
Szkoła Podstawowa Nr 3 też funkcjonuje Pani Dyrektor też się ludzie udzielają,
pomagają i niech Pani nie mówi, że Pan Jacek chciał być zakryty w jakiejś tajemnicy.
Nie, jeżeli ktoś pomaga, jeżeli ktoś naprawdę swoją siłę – nie chodzi o samochód
OSP. Pani Sekretarz mówi: nie ma obowiązku – nie ma obowiązku, ale Pan
Burmistrz te osoby wymienia z imienia i nazwiska i podkreśla kilka razy. To jeżeli ktoś
wczuwa się i pomaga, swoim samochodem, swoim kosztem pracy, kanapki robi. Wie
Pani jaka tam była nieścisłość między pracownicami. A Pani mówi, że on nie chce.
O mnie też było w internecie, że biednym pomagam, bo wy tak potraficie . Tyłek
obsmarować komuś, więcej nic. Ale ja czekam, może za półtora roku to będzie”.
Mieczysław Skręt – Sołtys Sołectwa Turza - zgłosił, że rzeka Czarna Przemsza
jest zanieczyszczona od Kuźnicy aż po Turzę i dalej . Prosi o zajęcie się tą sprawą.
Następnie poprosił o odpowiednie oznakowanie na mostku w Turzy.
Rafał Porc – Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego – powiedział, że te zapory
za Turzą i w kierunku Zawiercia i Chruszczobrodu ustawił Zarząd Dróg
Wojewódzkich i nie konsultowali tego z nami. Wynika to z ograniczeń tonażowych na
tych mostkach, które są niewidoczne może dojść do kolizji. Tą drogą przejeżdża
bardzo dużo osób, które nie jeżdżą na co dzień. My wystosowaliśmy zapytanie o jak
najszybsze oznakowanie tego znakami pulsacyjnymi , aby były widoczne w nocy.
Odśnieżanie na terenie Gminy Łazy jest za pomocą ciężkiego sprzętu. Natomiast
jeżeli chodzi o ul.Daszyńskiego to tą sprawę postara się wyjaśnić. Dodał, że na
ulicach w ciągach zabudowanych występuje problem z chodnikami, gdyż maszyny
przejeżdżając odśnieżają śnieg na chodniki, a rano mieszkańcy odśnieżają zrzucając
na drogę bo mają obowiązek odśnieżania. Jeżeli chodzi o światła w Ciągowicach na
skrzyżowaniu to ten temat zgłosimy. W sprawie rzeki Czarna Przemsza przekażę ten
temat i odpowiedź na piśmie przekażemy.
Następnie Pan Starosta podziękował za zaproszenie i powiedział, że postara się u
nas bywać częściej i pomagać rozwiązywać nasze problemy. Podziękował również
za gratulacje.
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Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Bożena Strzelecka- Kłopot –
powiedziała „mam żal do Radnej Stempel, że jeżeli są takie sytuacje w terenie, są
takie osoby, tacy wolontariusze to dlaczego Pani nie powiedziała również mnie. Ma
Pani pretensje do Burmistrza, ale w Gminie Łazy osobą odpowiedzialną też za tą
sferę życia jest Ośrodek Pomocy Społecznej, którym ja zarządzam. Korzystając z
tego, że Pani Radna wywołała ten temat, a są na sali również Sołtysi to poinformuję,
że od tego roku jeden z pracowników socjalnych OPS Pani Barbara Gawrylska jest
na etapie tworzenia Gminnego Programu Wolontariatu na terenie Gminy Łazy. Jeżeli
są takie osoby jak Pani wspomniała to 5 grudnia będzie organizowany Dzień
Wolontariusza. Jeżeli ten Pan Jacek Szaleniec i Pani reprezentuje jego postawę w
sposób godny, to my w sposób honorowy uszanujemy go. Również jest to zwrot do
Państwa jeżeli macie Państwo w kręgu swoim wśród przyjaciół, znajomych takie
osoby, które są godne szacunku to bardzo proszę kontakt ze mną, czy Panią
Gawrylską. Sądzę, że znajdziemy taki moment na sesji, żeby podzielić się tym co
żeśmy zrobili. OPS ma taki plan, żeby odchodzić od wspierania ludzi w sposób
finansowy. Muszę pochwalić fundację, która ma siedzibę w budynku, w którym jest
OPS „Daj siebie innym”, gdyż oni się tak bardzo nie reklamują. Ja jako, że tam
jestem co dziennie widzę jaka masa ludzi przychodzi i jakie to jest narzędzie dla mnie
samej , dla osoby zarządzającej finansami publicznymi, że mamy możliwość nie
dawać tym ludziom pieniędzy. Dzisiaj byłam na interwencji w środowisku, gdzie
absolutnie nie mogą pójść pieniądze. Jest asystent rodziny, który również funkcjonuje
od nowego roku. Przy OPS została powołane stanowisko, myślę że już wcześniej
Radni wiedzieli jak ważne jest to stanowisko i ta osoba, która będzie prowadziła taką
rodzinę, której nie można dawać środków finansowych będzie nadzorowała właśnie
wydatki a jednocześnie będzie musiała współpracować z taką fundacją. Właśnie tak
jak mówi Pani Radna świetnie by było żeby byli tacy ludzie zgromadzeni przy OPS,
żebyśmy wiedzieli że oni chcą chętnie pomagać, jesteśmy naprawdę bardzo otwarci.
Przyszła również do mnie Pani, która podarowała 8 m3 drewna. Nie można też mieć
pretensji do Burmistrza, że on nie reklamuje ludzi. Jeżeli na terenie Łaz jest taki
ośrodek to bardzo proszę kontaktujcie się z nami. Dosyć obszerny był artykuł jakby
założeń OPS, chcemy to wszystko wprowadzić. Proszę wszystkich Radnych i
Sołtysów współpracujcie z nami, bo my od tego jesteśmy. Musimy skoordynować tą
formę współpracy, bo nie może być tak, że jakaś osoba czuje się poszkodowana, że
nie została uhonorowana. Fundacja, która działa na terenie Gminy Łazy jest bardzo
pozytywna, ja odnoszę się do niej bardzo pozytywnie z punktu widzenia osoby
zarządzającej OPS. Wiecie Państwo jakim wielkim problemem jest alkoholizm.
Alkoholizm wg ustawodawcy jest to choroba. Pomoc Społeczna nie może nie dać,
ale jeżeli my mamy tą fundację i możemy dać pomoc w naturze to nie musimy dawać
pieniędzy a wręcz przeciwnie jeżeli są środki marnotrawione to nie dajemy pieniędzy
i jest to właśnie ta alternatywa. Bardzo proszę Państwa zgłaszajcie takie osoby, które
zasługują na uznanie i 5 grudnia br. w Dzień Wolontariusza te osoby, które
współpracują z OPS zostaną uhonorowane”.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – dziękujemy i szanujemy tych ludzi którzy chcą
pomagać, ale uszanujmy tych ludzi, bo jest to bardzo duża grupa na terenie naszej
Gminy która pomaga dla samej chęci pomagania, bo sprawia im to po prostu radość
i chcą być anonimowi. Nie życzą sobie żeby mówić o nich, nie życzą sobie oklasków
ponieważ sama chęć pomagania sprawia im radość. Dzisiejsza sesji, wystąpienie
Pani Radnej Marii Stempel spowodowało, że wiele razy padło nazwisko tego Pana.
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Na sali zapanował chaos. Radny Jan Hoffman zakłócał porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady przywoływał Radnego do porządku.
Konrad Knop – Radny Rady Powiaty Zawierciańskiego – Dyrektor OSiR
w Łazach – powiedział „ ja tylko chcę podziękować Panu Radnemu, który swoim
donosicielstwem spowodował kontrole, ale po przeprowadzonych kontrolach jest
wszystko w porządku”.
Wypowiedź Dyrektora była bardzo zakłócana i trudna do dokładnego odczytu
z nagrania.
Do punktu nr 16.
Maciej Kubiczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – poinformował
Radnych, że korespondencja jaka w okresie międzysesyjnym wpłynęła do Rady
Miejskiej w Łazach znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Łazach.
Dodał, że pisma zadekretował do poszczególnych Komisji Rady.
Do punktu nr 23.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach - Maciej Kubiczek- stwierdził, że
porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym o godzinie 13.40 ogłosił
zamknięcie XXIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Łazach.
Materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji stanowią załączniki do
protokołu.
Szczegółowy przebieg obrad Sesji znajduje się na nagraniu dźwiękowym. Niektóre
wypowiedzi Radnych są cytowane zgodnie z ich prośbą.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Teresa Kurzacz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

Maciej Kubiczek
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