Protokół

Nr XIII/16

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
13 stycznia 2016 roku o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15.

Do punktu nr 1.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała
„ działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym otwieram XIII Sesję Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2014 – 2018”.
Skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 Radnych.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 Radnych i podejmowane uchwały będą
prawomocne.
Przewodnicząca Rady – powitała przybyłych na dzisiejszą sesję:

- Radnych Rady Miejskiej w Łazach,
- Pana Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz,
- Panią Ilonę Pelon - Sekretarza Gminy,
- Panią Barbarę Cyganek - Skarbnika Gminy,
- Pana Sławomira Kanię - Mecenasa,
- Pana Konrada Knopa – Wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego,
- Panią Beatę Szczygieł – Wiceprezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego,
- Pana Andrzeja Pniaka - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego,
- Pana Tomasza Wyrwasa - Prezesa „PROMAX” Sp.zo.o. w Łazach,
- Panią Agnieszkę Dudkiewicz – Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Łazach,
- Sołtysów poszczególnych Sołectw z terenu naszej Gminy,
- Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Łazy,
- Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach.
Do punktu nr 2.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
że w ustawowym terminie został doręczony Państwu Radnym proponowany
porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami.
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Następnie poinformowała, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Pana Burmistrza
dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad.
Zaproponowała wprowadzenie jako punktu 12 : Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy.
Zaproponowała również wprowadzenie dodatkowych punktów:
 jako punkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Łazach na 2016 rok,
 jako punkt 16 - Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łazach za 2015 rok,
 jako punkt 17 - Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2016 rok.
Stefan Kubasik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach proponowany porządek obrad wraz ze zmianami:

odczytał

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od
nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków
transportowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy
i deklaracji podatkowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej.

informacji

9.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2016”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia
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dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości i zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze Gminy Łazy.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenie przedstawiciela do Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2015-2019.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenie przedstawiciela do Rady Społecznej
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na okres kadencji 2015-2019.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na
2016 rok.
16.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach za 2015 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji
Reweizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2016 rok.
18.Interpelacje radnych.
19.Zapytania radnych.
20.Informacja dotycząca
działalności
w Łazach za okres między sesjami Rady.

Burmistrza

Łaz i Urzędu Miejskiego

21.Odpowiedzi na zapytania.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami
i otrzymanej korespondencji.
24.Zamknięcie sesji.
Następnie Pani Przewodnicząca zapytała,
obrad.

czy są inne propozycje do porządku

Uwag i propozycji zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji Radni nie wnieśli.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
proponowany porządek obrad jak wyżej.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Łazach przyjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ).
Do punktu nr 3.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
że protokół był dostępny w Biurze Rady oraz na sali narad bezpośrednio przed sesją.
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Zapytała Radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu z sesji z dnia 21 grudnia 2015 r.
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca Rady stwierdziła,
że protokół Nr XII/15 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia
2015 roku został przyjęty przez aklamację.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zmiana podjętej w grudniu
uchwały konieczna jest ze względu na przekroczenie stawek maksymalnych podatku
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania jak w tekście uchwały. Ponadto na
wniosek RIO uchyla się zapis dotyczący wnioskowania o udzielenie ulgi. Podstawą
stosowania stawek i ulg jest informacja podatkowa i jej korekta.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/107/16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zmiana niniejszej uchwały
spowodowana jest uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zdaniem nadzoru zwolnienie ma charakter generalny i udzielenie ulgi nie może być
warunkowane wnioskiem. Rolę niejako wniosku pełni informacja i korekta informacji
składana przez podatnika. Wobec powyższego zastosowano się do uwag nadzoru
i dokonano odpowiednich korekt uchwały podjętej w grudniu.
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Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowała projekt
uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/108/16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od
nieruchomości
nowo
wybudowanych
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych.

Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że zmiana podjętej w grudniu
uchwały jest konieczna ze względu na nieuwzględnienie zakresu stawek
podatkowych - dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton - dla więcej niż trzech osi. W brzmieniu dotychczasowym zakres stawek
ustalony był dla trzech osi. Naprawy błędu dokonuje się poprzez zastąpienie
w tabelach w pkt 4 i pkt 6 wierszy z tekstem „trzy osie”, tekstem „trzy osie i więcej".
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowała projekt
uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod
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W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/109/16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od
środków transportowych.

Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt
uchwały proponuje zmienić w uchwałę podjętą w grudniu uchwałą nową, w której
zostały
wyeliminowane
uchybienia
poprzedniej
uchwały
–
pouczenia
o odpowiedzialności karno-skarbowej osób składających deklaracje i informacje.
Dodatkowo w drukach ujęto zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej
w Łazach.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie ( 4 głosów za, przy jednym
Radnym nieobecnym ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13
Nr XIII/110/16 w sprawie: określenia wzorów
i deklaracji podatkowych.

głosów za ) Uchwałę
formularzy informacji
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Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładana uchwała
podejmowana jest ze względu na zmianę zapisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. Do roku 2015 opłata targowa, była opłatą obowiązkową. Od roku 2016
opłata ta jest fakultatywną, stąd zmiana w tytule uchwały z ustalenia zasad poboru,
ustalenia i wysokości stawek na wprowadzenie opłaty.
Wysokość opłaty targowej nie została zmieniona.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowała w/w
projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za )
Nr XIII/111/16 w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej.

Uchwałę

Do punktu nr 9.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Zdrowia – powiedziała,
że zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1286), 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 rozwiazywania problemów alkoholowych powinien
obejmować niżej wymienione zadania:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
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- 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 zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 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 oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego.
Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
( 5 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.

jednogłośnie pozytywnie

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
jednogłośnie pozytywnie ( 6 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/112/16 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łazy na rok 2016”.
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Do punktu nr 10.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Zdrowia – powiedziała,
że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty,
która wprowadziła jednolite zapisy rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu.
Nowelizacja nazwana także „ustawą rekrutacyjną” upoważnia organ prowadzący do
ustalenia między innymi kryteriów rekrutacyjnych do gimnazjów. Kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Ustawa o systemie oświaty upoważnia także organ
prowadzący do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia określonych
kryteriów. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz. 7 ze zm.) podczas
rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 obowiązywały kryteria określone
w statucie szkoły (Art. 9 ust. 1). Natomiast podczas rekrutacji na rok szkolny
2016/2017 należy stosować kryteria o kreślone przez organ prowadzący, zgodnie
z Art. 20e ust. 3 i 4.
Przedstawiony projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
( 5 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.

jednogłośnie pozytywnie

Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/113/16 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
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Do punktu nr 11.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Zdrowia – powiedziała,
że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty,
która wprowadziła jednolite zapisy rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu.
Nowelizacja nazwana także „ustawą rekrutacyjną” upoważnia organ prowadzący do
ustalenia między innymi kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustawa o systemie oświaty upoważnia
także organ prowadzący do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
określonych kryteriów.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.) podczas rekrutacji
na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 obowiązywały kryteria określone
w statucie szkoły (Art. 9 ust. 1). Natomiast podczas rekrutacji na rok szkolny
2016/2017 należy stosować kryteria o kreślone przez organ prowadzący, zgodnie
z Art. 20e ust. 3 i 4.
Przedstawiony projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
11.01.2015 r.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
( 5 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.

jednogłośnie pozytywnie

Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/114/16 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy,
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
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Do punktu nr 12.
Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Kultury, Oświaty i Zdrowia – powiedziała,
że w uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach dokonano zmiany
w § 2. ust.1 w celu usunięcia sformułowania dającego zbyt dużą uznaniowość
Burmistrzowi w trakcie postępowania o udzielanie dotacji podmiotowi prowadzącemu
żłobek na obszarze Gminy Łazy.
Jednocześnie dokonano korekty ust. 2 w § 4. uchwały z uwagi na celowe, naszym
zdaniem, uniknięcie nieuzasadnionego zapisu skutkującego uzależnieniem wypłaty
miesięcznej transzy dotacji od faktycznej ilości dni pobytu dziecka w żłobku.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Radna Renata Supernak – poprosiła Pana Mecenasa o wyjaśnienie zapisu
„….dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy”, a jeżeli
jakieś dziecko w ogóle w tym danym miesiącu nie chodziło, nie uczęszczało do
żłobka z jakiś przyczyn to będziemy tej dotacji udzielać, na jakiej zasadzie.
Pani Bożena Miklas – odpowiedziała, że zgodnie z ustawą musimy udzielać tej
transzy bo jest objęte opieką.
Radna Renata Supernak – zapytała to jak się to ma
do dotacji miesięcznej
przekazywanej i do sprawozdania przez prowadzącą żłobek.
Sławomir Kania – Mecenas – powiedział że chodzi o to, że musimy przyjąć jakiś
mechanizm rozliczania dotacji. My przyjęliśmy taki mechanizm, że dotacja będzie
wypłacana z dołu za kolejny miesiąc po uzyskaniu informacji o liczbie dzieci objętych
opieką. Ta informacja o liczbie dzieci objętych opieką ma potwierdzać tylko to , że
podmiot któremu udzielamy dotacji wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła większością głosów ( 11 głosów za, 2 głosy
wstrzymujące ) Uchwałę Nr XIII/115/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/104/15
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia
wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy.
Do punktu 13 i 14.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - powiedziała , że
przystępujemy do punktu nr 13 i 14 tj., podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres
kadencji 2015-2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie przedstawiciela
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do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na okres
kadencji 2015-2019.
Poinformowała, iż Starostwo Powiatowe w Zawierciu zwróciło się do nas z pismem
o podjęcie uchwał w w/w sprawie aby wyznaczeniu przedstawiciele Gminy Łazy
pełnili funkcje w tych Radach w okresie kadencji 2015-2019.
Przypomniała, iż przedstawicielami są: Radna Justyna Kośmida oraz Radny Piotr
Wacławczyk.
Projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w dniu 11.01.2016 r.
Opinie Komisji były pozytywne.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/116/16 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2015-2019.

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Zawierciu na okres kadencji 2015-2019.
W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/117/16 w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu na okres kadencji
2015-2019.
Do punktu 15.
Stefan Kubasik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – odczytał plan
pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2016 rok:
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I. KWARTAŁ
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2016.
2. Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łazach na rok 2016.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok 2016.
4. Analiza i zaopiniowanie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016".
5. Przyjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy na rok
2016”.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy
na lata 2016-2019".
7. Sprawy bieżące i różne.
II KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok
2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Łazy za rok 2015.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów
azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016.
3. Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1. Omówienie informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze
2016 roku.
2. Sprawy bieżące i różne.
IV KWARTAŁ
1. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2017.
2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Łazy na rok 2017.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Łazy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
5. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
6. Sprawy bieżące i różne.
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Następnie Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady - otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/118/16 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach
na 2016 rok.
Do punktu nr 16.
Radna Elżbieta Petryka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – złożyła
sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach za 2015 rok:
„Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach składa się z pięciu osób
(Radnych).Funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pełni Elżbieta Petryka, zaś
jej zastępcą jest Alfred Bachowski.
Członkami Komisji są:
1.Maria Stempel
2.Anna Paciej
3.Barbara Starczynowska.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach w okresie sprawozdawczym pracowała
na podstawie art.18 a i 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U z 2013 roku, poz.1515 z późniejszymi zmianami ) oraz zasad i trybu działania
Komisji Rewizyjnej, określone w Statucie Gminy Łazy, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XIX/158/04 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 maja 2004 roku.
Komisja Rewizyjna w 2015 roku pracowała w oparciu o roczny plan Komisji
zatwierdzony na sesji Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach Nr IV/29/15 z dnia
22 stycznia 2015 roku, na podstawie § 36 ust.2 Statutu Gminy Łazy, w związku
z § 46 ust.1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łazach.
Zgodnie z w/w aktami prawnymi w minionym okresie zadania Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta w Łazach ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady
Miejskiej w Łazach działalności Burmistrza Łaz, gminnych jednostek organizacyjnych
pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
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- celowości
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy, działając zgodnie z rocznym planem
pracy Komisji Rewizyjnej, zatwierdzonym na sesji Rady Miejskiej.
W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń w tym
2 wyjazdy w teren oraz 11 posiedzeń wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Łazach.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Łazach zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy Łazy:
- zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Łazy za rok 2014,
- przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łaz z tytułu
wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2014.
Poza wypracowaniem stanowisk
zrealizowała następujące zadania:

do

projektów

uchwał

Komisja

Rewizyjna

1.Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień
31.12.2014 r.
2.Zapoznała się z projektami i wdała opinie w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łazy na lata 2016-2031 oraz w sprawie uchwały budżetowej na
rok 2016.
3.Członkowie Komisji odbyli szkolenie w ramach działalności merytorycznej tematyka
,,procedura absolutoryjna”.
4.Przeprowadziła kontrolę rozliczenia dotacji
,,Przyjazna Szkoła w Ciągowicach za rok 2014”.

przekazanej

Stowarzyszeniu

5.Dokonała kontroli wydatków przeznaczonych na likwidacje bezdomności zwierząt,
utylizacje padłych zwierząt i dokarmianie kotów
6.Przyjęła informacje przebiegu wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze roku
budżetowego.
7.Dokonała kontroli rozliczenia inwestycji pn.,,Remont budynku pełniącego funkcje
społeczno- kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.
8.Rozpatrzyła skargę mieszkanki Łaz na działalność Burmistrza Łaz dotyczącą
wybudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łazy. Ponad to opracowała
opinię w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
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9.Przeprowadziła kontrolę rozliczenia inwestycji pn.,,Termomodernizacja budynku
OSP w Grabowej”.
W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła
nieprawidłowości w działaniu jednostek organizacyjnych jak i realizacji budżetu.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach postępowania kontrolne przeprowadziła
w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego
w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów.
Komisja na przestrzeni 2015 roku współpracowała z Burmistrzem Łaz,
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łazach oraz członkami stałych Komisji Rady
Miejskiej.
Podczas przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna ze strony Burmistrza Łaz
i Przewodniczącej Rady Miejskiej miała zapewnioną obsługę techniczną jak
i udostępnione materiały do kontroli przez kierowników jednostek organizacyjnych co
bardzo ułatwiło pracę Komisji.
Reasumując należy podkreślić , że Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem
i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie
pracy”.
Rada Miejska w Łazach przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łazach za 2015 rok.

Do punktu nr 17.
Radna Elżbieta Petryka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – odczytała
poniższy plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
I KWARTAŁ
1. Podsumowanie prac Komisji i przedłożenie sprawozdania Radzie Miejskiej
w Łazach za rok 2015.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji na rok 2016.
3. Omówienie wyników kontroli wykonanych zgodnie z planem kontroli na rok
2015.
4. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej
w I kwartale 2016 roku.
5. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące i różne.
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II KWARTAŁ
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2015 oraz
zadania Komisji wynikające z procedury absolutoryjnej.
2. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2016.
3. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej
w II kwartale 2016.
4. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące i różne.
III KWARTAŁ
1. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2016.
2. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej
w III kwartale 2016 r.
3. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące i różne.
IV KWARTAŁ
1. Omówienie wyników kontroli wykonanej zgodnie z planem kontroli na rok 2016.
2. Analiza i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy oraz
projektu budżetu Gminy Łazy na rok 2017. Wnioski Komisji.
2. Opiniowanie i realizacja wniosków zgłoszonych do Komisji w IV kwartale
2016 r.
3. Podsumowanie prac komisji za rok 2016 i przygotowanie sprawozdania celem
przedłożenia Radzie Miejskiej.
5. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
6. Sprawy bieżące i różne.

PLAN KONTROLI NA ROK 2016 r.
II KWARTAŁ
Kontrola dotycząca gospodarowania odpadami odbieranymi z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.
III KWARTAŁ
Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Łazy na prowadzenie
żłobka dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz Centrum
Integracji Społecznej w Łazach na 2016 rok.
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IV KWARTAŁ
Kontrola dochodów i wydatków w Dziale - Gospodarka Mieszkaniowa.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 13 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ) Uchwałę
Nr XIII/119/16 w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2016 rok.

Do punktu nr 18.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do punktu nr 19.
Radny Ryszard Słowikowski – powiedział „sprawa była omawiana na wspólnym
posiedzeniu Komisji, ale nie usłyszałem konkretnego terminu. Dlatego teraz pytam
Pana Burmistrza kiedy i chciałbym usłyszeć konkretny termin zostanie cofnięte
ciche przyzwolenie na dewastację całego terenu wokół Biedronki w Łazach. Skwerek
przy ul. Różanej jest dewastowany przez klientów Biedronki, parkują auta już na
samym skwerku nie tylko na poboczach, jak również są blokowane wszystkie wjazdy
na posesje ludzi, którzy posiadają domy przy tych ulicach sąsiadujących z Biedronką.
Nadmieniam, że my wyszliśmy naprzeciw zapotrzebowaniu Biedronki. Wykupiliśmy
teren przy ul. Wiejskiej udostępniając go Biedronce pod parking, natomiast Biedronka
uchyla się od wykorzystania tego terenu już od pół roku. Należy coś z tym zrobić
konkretnego. Po Świętach Wielkanocnych to już nic nie zostanie, ani ze skwerku przy
ul. Różanej, ani z tych ulic. Nie mamy środków finansowych aby rewitalizować ten
skwerek przy Biedronce ani ulic. Bardzo proszę o udzielenie informacji”.
Do punktu nr 20.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył pisemna informację z prac Burmistrza
Łaz oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od 21 grudnia 2015 r. do 13 stycznia
2016 r. jak niżej:
„31.12.2015 r.
O godzinie 23.00 rozpoczął się jak co roku Sylwester pod zegarem. Nowy Rok 2016
powitano w niezwykłej scenerii – w centrum miasta, gdzie o przyjściu północy
poinformował zabytkowy, odrestaurowany parowóz a uczestnicy mogli podziwiać
pokaz ogni sztucznych. Dyskoteka pod gwiazdami zakończyła się po godz. 1.30.
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05.01.2016 r.
Gmina Łazy złożyła dwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa lub modernizacja dróg”
pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej w gminie Łazy” oraz „Przebudowa dróg
gminnych w Gminie Łazy”. Przebudowa ulicy Kościuszki polegać będzie na
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i wymianie nawierzchni wraz z budową
chodników, zjazdów, wykonaniem poboczy i odwodnienia oraz regulacjami rowów.
Celem planowanej operacji jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej
oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich Gminy Łazy. Remont drogi gminnej
nr 570304S przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa Wysoka
a także miejscowości ościennych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.312.363,41 zł
- dofinasowanie 1.471.356 zł ( tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych ).
Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku pod warunkiem otrzymania dotacji.
Kolejny złożony wniosek obejmuje zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Łazy” i polegać będzie na wymianie nawierzchni wraz z wykonaniem
poboczy i zjazdów. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostaną dwie drogi
gminne: ulica Starorynkowa w Wiesiółce oraz ulica Kolejowa w Niegowonicach.
Remont tych dróg przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Celem
planowanej operacji jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej obszarów wiejskich
Gminy Łazy oraz wspomaganie rozwoju terenów wiejskich. Całkowita wartość
projektu to kwota 2.382.262,25 zł natomiast dofinasowanie wyniesie 1.515.833 zł (tj.
63,63% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja zadań rozpocznie się w połowie roku
2016 a zakończy się 2017, jeżeli Gminie Łazy uda się pozyskać dofinansowanie
inwestycji.
10.01.2016 r.
Stu dwudziestu wolontariuszy wyszło na ulice gminy, aby po raz kolejny wspomóc
akcję Jurka Owsiaka. Na placu przy fontannie, wypuszczeniem gołębi rozpoczęły się
występy artystyczne połączone z licytacją. Łazowianie bawili się i hojnie wspierali
WOŚP. Impreza zakończyła się o godz. 20.00 Światełkiem do Nieba.
11.01.2016 r.
Uczestniczyłem w naradzie z dyrektorami placówek oświatowych poświęconej
głównie opracowaniu zasad rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjów na nowy rok szkolny. Omówiono problemy związane
z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z przywróceniem
obowiązku szkolnego dla siedmiolatków i obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego dla sześciolatków. Natomiast drugą część spotkania poświęcono
sprawom związanym z realizacją budżetu na 2016 r. ze szczególnym
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uwzględnieniem realizacji wydatków w publicznych i niepublicznych placówkach
oświatowych.
Akty notarialne
W dniu 30.12.2015 r. w Kancelarii Notarialnej w Siewierzu podpisałem 3 akty
notarialne dotyczące sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Łazach przy
ul. Kościuszki, Niegowonicach przy ul. Kolejowej oraz przejęcia na rzecz Gminy Łazy
działki położonej w Łazach z przeznaczeniem na cele publiczne pod drogę Okólną.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 7 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz”.
Do punktu nr 21.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – powiedział nie ma cichego przyzwolenia,
rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach
i z Panią Anną Paciej Przewodniczącą Komisji Porządku Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Środowiska ustaliliśmy, że temu problemowi zostanie
poświęcona Komisja w lutym. Rozmawialiśmy i padł taki wniosek , żeby zaprosić na
to spotkanie również przedstawicieli Biedronki. Trwa to pół roku i może trwać jeszcze
więcej. My jesteśmy na etapie zbierania dokumentów na mocy których zostało
udzielone pozwolenie na otwarcie tego sklepu. Jeżeli będziemy gotowi również
przedstawimy to. Pan Mecenas przeanalizuje czy rzeczywiście to pozwolenie na
prowadzenie sklepu bez dostępu do parkingu, oczywiście jeżeli takiego nie było że
zostało wydane zgodnie z prawem. Problem jest duży, podzielamy wszyscy opinię
Radnego Słowikowskiego, że w Biedronce brakuje parkingu. Nie chodzi już nawet
o samą dewastację tego skwerka, bo będzie pewnie rewitalizowany w najbliższych
latach ale problem polega na tym, że tam jest stwarzane ogromne
niebezpieczeństwo. Sami jako klienci tego sklepu sobie stwarzamy zagrożenie.
Zobaczymy co przyniosą rozmowy z przedstawicielami Biedronki. Będziemy
wnioskować o bardzo restrykcyjne przestrzeganie tam przepisów ruchu drogowego
a to się będzie wiązało z tym, że będzie można zaparkować kilka samochodów.
Będzie niezadowolenie społeczne klientów Biedronki. Korzystając z okazji, że są
obecni Sołtysi zwrócił się do wszystkich, aby podczas różnych dyskusji informować,
że jest to obowiązek Biedronki aby zapewnić miejsca parkingowe. Myśmy możliwości
stworzyli, jest ogromny teren gdzie można wybudować parking na kilkadziesiąt
samochodów. Rozmowy były prowadzone z Biedronką na bardzo zaawansowanym
poziomie i wycofano się z tego pomysłu uzasadniając to tym, że jakby spadają obroty
sklepu. Ten temat w najbliższym czasie trzeba będzie rozwiązać, jednak całe
niezadowolenie będzie spadało na Gminę, na moją osobę, jak również na Państwa
Radnych, porządek na tym terenie powinien być.
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Do punktu nr 22.

Henryk Załoga – Sołtys Sołectwa Hutki Kanki - powiedział, że most na rzece
Centuria nie ma drożności przepływu, wszystkie zanieczyszczenia, gałęzie, kłody
wpłynęły pod most i woda na dzień dzisiejszy przechodzi tylko dodatkowym
rurociągiem. Pan Sołtys prosi o zajęcie się tą sprawą.
Zgłosił, że od lat stoi pochylony słup oświetlenia ulicznego, który stwarza
niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Prosi o interwencję w tej sprawie.
Do punktu nr 23.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
iż do Rady Miejskiej w Łazach wpłynęła korespondencja w okresie między sesjami,
z którą zapoznała Radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 11.01.2016 r.
Korespondencja znajduje się w Biurze Rady do wglądu.
Do punktu nr 24.
Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - zamknęła obrady XIII
Sesji Rady Miejskiej w Łazach o godz.15.15.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek
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