Protokół

Nr XIV/16

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
17 lutego 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 XIV Sesję Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2014 – 2018”.
Skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 Radnych.
Nieobecni Radni:
Radosław Bajkowski, Dariusz Tabas i Ryszard Słowikowski.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 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 Katarzynę Łowicką – Przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego,
- Pana Andrzeja Pniaka - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego,
- 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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Stefan Kubasik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łazach proponowany porządek obrad:

odczytał

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13 stycznia
2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy
na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów, które brane będą pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla
Gminy Łazy na lata 2016-2019”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Łazy w roku 2016”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad dofinansowania likwidacji odpadów
azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/93/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 20152019”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXIV/210/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez
Ośrodek Pomocy Społeczny w Łazach oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 9 września 2015 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady
Miejskiej w Łazach na 2016 rok.
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania radnych.
16. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego
w Łazach za okres między sesjami Rady.
17. Odpowiedzi na zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
20. Zamknięcie sesji.
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Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy są propozycje do porządku obrad.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Łazach przyjęła jednogłośnie pozytywnie ( 12 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.
Zapytała Radnych, czy wnoszą uwagi do protokołu z sesji z dnia 13 stycznia 2016 r.
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca Rady stwierdziła,
że protokół Nr XIII/16 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 stycznia
2016 roku został przyjęty przez aklamację.
Do punktu nr 4.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
15.02.2016 r.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – bardzo szczegółowo omówiła projekt
uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (4 głosów za, 1 Radny nieobecny)
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/120/16 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2016.
Do punktu nr 5.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
15.02.2015 r.
Pani Bożena Miklas Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia przybliżyła
bardzo dokładnie kryteria, które brane będą pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łazy.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
( 5 głosów za ) zaopiniowała 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 XIV/121/16 w sprawie: określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy.
Do punktu nr 6.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
15.02.2016 r.
Pani Marta Majka przedstawiciel Zespołu autorskiego
Programu Ochrony
Środowiska przedstawiła prezentację dot. opracowanego „Programu ochrony
środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016-2019”.
Radni otrzymali opracowany „Program ochrony środowiska dla Gminy Łazy na lata
2016-2019”.
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Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Społecznej
jednogłośnie pozytywnie ( 6 głosów za, 1 Radny nieobecny ) zaopiniowała projekt
uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie
nieobecny ) zaopiniowała projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.

( 4 głosów za, 1 Radny

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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/122/16 w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy
Łazy na lata 2016-2019”.
Do punktu nr 7.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu
15.02.2016 r.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska szczegółowo omówiła „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy
w roku 2016”.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Społecznej
jednogłośnie pozytywnie ( 7 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/123/16 w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy
w roku 2016”.
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Do punktu nr 8.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały w sprawie: zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych
na terenie Gminy Łazy w roku 2016 był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady w dniu 15.02.2016 r.
Anna Barczyk Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
i Ochrony Środowiska szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały.

Lokalowej

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska Społecznej
jednogłośnie pozytywnie ( 7 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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/124/16 w sprawie: zasad dofinansowania likwidacji odpadów
azbestowych na terenie Gminy Łazy w roku 2016.
Do punktu nr 9.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019” był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15 lutego 2015 roku.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
i Ochrony Środowiska – bardzo szczegółowo omówiła w/w program.

Lokalowej

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
jednogłośnie pozytywnie ( 7 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie
nieobecny ) zaopiniowała projekt uchwały.

( 4 głosów za, 1 Radny

Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
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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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/125/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019”.
Do punktu nr 10.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że
następnie przystępujemy
do
punktu nr
10
czyli podjęcia uchwały
w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Poprosiła Pana Mecenasa Sławomira Kanię
projektu uchwały.

o przedstawienie autopoprawek do

Sławomir Kania – Mecenas – powiedział, że autopoprawki dotyczą dwóch kwestii
a mianowicie w załączniku do uchwały wprowadza się punkt 7 „ rozdziału 8a ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku
poz.2156 z późn.zm.)”.
W § 5 w pkt.3 dopisuje się „Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łazach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym”.
Dodał również, że Pan Prezydent dzisiaj podpisał uchwałę jednak nie znamy jeszcze
nr pozycji i w § 1 załącznika do uchwały jako punkt 6 będzie zapis „ustawy z dnia 11
lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku,….) „.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała, że
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15 lutego br. projekt był omawiany.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała powyższy temat
jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ).
Pani Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – udzieliła Radnym informacji dot. celowości
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Komisje Rady po analizie zaopiniowały projekt uchwały jak niżej:
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej
( 5 głosów za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.

jednogłośnie pozytywnie

Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
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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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/126/16 w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łazach.
Do punktu 11.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że
w punkcie tym przystępujemy do
podjęcia uchwały w sprawie: zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/210/13 z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Ośrodek
Pomocy Społeczny w Łazach oraz warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Następnie poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15.02.2016 r.
Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Bożena Strzelecka – Kłopot –
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
( 5 głosy za ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/127/16 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXIV/210/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Ośrodek Pomocy
Społeczny w Łazach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
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Do punktu nr 12.
Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15.02.2016 r.
Komisje zapoznały się ze zmianami dot. w/w uchwały i zaopiniowały jak poniżej:
Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie ( 3 głosy za, przy 2 Radnych
nieobecnych ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/128/16 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 9 września 2015 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości był
omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 15.02.2016 r.

Do punktu nr 13.

Anna Staniaszek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że
w punkcie tym Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie: przyjęcia planów pracy
Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2016 rok.
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 12 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 12 głosów za ) Uchwałę
Nr XIV/129/16 w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Łazach na 2016 rok.
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Do punktu nr 14.

Radni nie zgłosili interpelacji.

Do punktu nr 15.

W punkcie tym Radni nie zabrali głosu.

Do punktu nr 16.

Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył pisemną informację z prac Burmistrza
Łaz oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od 14 stycznia 2016 r. do 17 lutego
2016 r.
Informacja znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Łazach oraz na stronie BIP dla
zainteresowanych do wglądu.
Głos zabrała Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że w projekcie uchwały
dot. uchwalenia Statutu OPS uwzględniliśmy ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program 500+”. Dzisiaj Pan Prezydent
podpisał tą ustawę, ona jeszcze nie jest ogłoszona w Dzienniku Rządowym Mamy
ogromną prośbę do Państwa Radnych, Sołtysów i Dyrektorów szkół, aby
społeczeństwu przekazywali informacje do kogo mogą się zwracać w tym zakresie.
W momencie kiedy zostanie ustawa opublikowana przystąpimy do realizacji.
Realizatorem w naszej Gminie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Punkty
wydawania i przyjmowania wniosków będą zorganizowane zarówno na ulicy
Pocztowej jak i tutaj w Urzędzie Miejskim, w byłym punkcie Banku Spółdzielczego.
Mamy dwóch pracowników, którzy będą wydawać wnioski. W okresie tych
pierwszych trzech miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec najprawdopodobniej najwięcej
osób złoży wnioski. My przewidujemy, że uprawnionych osób może być około 2600.
Aby usprawnić i aby nie było kolejek ustaliliśmy z Panią Dyrektor OPS-u, że
pracownicy socjalni wyjdą w teren. Z Dyrektorami szkół na wspólnej naradzie
ustaliliśmy, aby udostępnili w szkołach pomieszczenia na punkty , w których będą
wydawane wnioski. We wszystkich szkołach będą punkty wydawania wniosków. Do
wniosków będą dołączone poradniki w których będzie informacja co należy dołączyć
do wniosku, aby to wszystko było bardzo sprawnie. Pracownicy będą przyjmować
wnioski także w godzinach popołudniowych, żeby zainteresowani mogli po pracy
złożyć te wnioski. Pracownicy będą udzielali informacji i wyjaśnień jeżeli będą pytania
związane z wypełnieniem wniosków. Również będą mogli złożyć wnioski również
w tych punktach w danym Sołectwie.
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Oprócz punktów w Łazach w Urzędzie Miejskim na ul. Traugutta i na ul. Pocztowej
będzie zorganizowany jeszcze punkt w Zespole Szkół Nr 1 w Łazach, gdyż tam wielu
mieszkańców będzie mogło odebrać wniosek i jest to taka informacja powszechna.
Przygotowujemy również informację, która będzie ogłoszona w naszych kościołach,
bo jest to najlepszy sposób informowania mieszkańców. Nie koniecznie należy ten
wniosek składać od razy 1 kwietnia, czy
w kwietniu. Jeżeli złoży wnioskodawca
nawet wniosek do końca czerwca to i tak będzie miał wypłacone świadczenie
z wyrównaniem od 1 kwietnia br. Od lipca będzie przyjmowany wniosek, ale
świadczenie będzie wypłacane tylko za dany miesiąc. Na podstawie jednego wniosku
wydaje się decyzję administracyjną o wypłacie świadczenia do 30 września 2017
roku. Dodała również, że na naszej stronie internetowej jest informacja dot.
„Programu 500+”.
Wiele jest jeszcze niejasności w tym temacie, odbywać będą się szkolenia.
Radna Danuta Ludwikowska – zapytała Panią Dyrektor OPS, czy są przygotowani
do podjęcia tego trudnego tematu.
Bożena Strzelecka - Kłopot – Dyrektor MOK w Łazach – powiedziała, że wiele
jest jeszcze wątpliwości. Jeżeli chodzi o przygotowanie, stwierdziła że OPS jest
przygotowany do rozpoczęcia tego zadania. Pracownicy środowiskowi wyjdą w teren
naprzeciw mieszkańcom i wszyscy postaramy się, aby przez ten trudny okres trzech
miesięcy przejść sprawnie. Uważa, że Gmina Łazy jest do tego naprawdę świetnie
przygotowana.
Do punktu nr 17.
W związku z tym, iż Radni w punkcie 15 nie zabrali głosu Pan Burmistrz nie udzielał
odpowiedzi.
Do punktu nr 18.
Radna Maria Stempel:
- należy wyrównać zapadnięte płytki chodnikowe przy parowozie i na ul.Kościuszki
przy zakręcie do Niegowonic, ze względu na bezpieczeństwo,
- zgłosiła potrzebę naprawy zabezpieczenia drzewek przy ulicy Okólnej ,
- należy na bieżąco regulować zegary na budynku dworca, aby wskazywały właściwy
czas,
- zgłosiła konieczność naprawy schodów albo rozebrania przy wiadukcie kolejowym
na ul.Konstytucji 3-go Maja.
„Po przeczytaniu w „Echach Łaz” wypowiedzi Przewodniczącej bardzo ważnej
Komisji Budżetowej Pani Renaty Supernak doszłam do przekonania, że ja jako
długoletni samorządowiec dowiaduję się z lokalnej gazety rewelacyjnych
wiadomości. To czego dokonała Pani Przewodnicząca jest imponujące.
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Wybudowała nowe schody z ul. Pocztowej na ulicę Konstytucji 3 Maja, zamontowała
dodatkowe oświetlenie. Obecnie jest w trakcie przejmowania terenu przy ulicy
Grunwaldzkiej pod plac zabaw. To są wszystko samodzielne osiągnięcia Pani
Radnej. Mało tego, Pani Przewodnicząca chciałaby dokończyć kanalizację, położyć
asfalt
przy ulicy Małej, wybudować
plac zabaw na ulicy Grunwaldzkiej.
Panie Burmistrzu i Wysoka Rado! trafiła się Radna , która naprawdę może wyręczyć
cały sztab ludzi powołanych do takich zadań. Pan Panie Burmistrzu przy takiej
Przewodniczącej Komisji Budżetowej, może spokojnie siedzieć, założyć ręce
i patrzeć na te wspaniałe sukcesy. Ja sama byłabym bardzo zadowolona, gdybym nie
znała prawdziwych problemów ulic: Pocztowej, Stawowej i Grunwaldzkiej. Ulice są
tak zniszczone , że przysłowiowe dziury trudno policzyć. Będąc ostatnio na spacerze
na ul. Stawowej byłam świadkiem zdarzenia jak jadący samochód całkowicie
ochlapał kobietę wiozącą w wózku dziecko. Była cała mokra, a wózek w opłakanym
stanie. Dwie ulice : Pocztowa i Stawowa są całkiem zniszczone , ponieważ jeździ nim
ciężki sprzęt między innymi z Promax-u, za to pięknie wygląda tzw. droga do
Leśniczówki w okolicy oczyszczalni ścieków .Jeżeli czekamy na II etap kanalizacji, o
czym mówi Pan Burmistrz, to mieszkańcy tych ulic jeszcze długo będą chodzić po
dziurach i chyłkiem umykać od jeżdżących slalomem samochodów. Gratuluję Pani
Supernak wyboru placu zabaw w tej okolicy. Znam dużo mieszkańców tych ulic i nie
słyszałam aby bardzo pragnęli właśnie takiego obiektu. Co tam plac zabaw? Najlepiej
od razu fontannę i będzie naprawdę pięknie. Poza tym zapraszam Panią na
wycieczkę na plac zabaw na Głazówkę , w Hutkach Kankach, na Kuźnicę i Wiesiółkę.
Nie trzeba daleko jeździć wystarczy rozejrzeć się wokół i zobaczy Pani co ludziom
jest naprawdę potrzebne. Trochę jestem zazdrosna o te schody z ulicy Pocztowej na
ul Konstytucji 3 Maja, ponieważ ja składałam wniosek w tej sprawie 26.10.2012 r. ale
nie jestem psem ogrodnika i jestem zadowolona że schody są .Na zakończenie
jeszcze muszę dodać, że uporządkowanie terenu przy ulicy Kolejowej, którym
chwaliła się w gazecie Pani Supernak brzmi jak ironiczny żart. Wycięcie drzew
i obcięcie gałęzi to naprawdę bardzo niewiele. Bałagan i śmietnik, jaki tam panuje
straszy przede wszystkim mieszkańców i uczniów liceum, którzy przemieszczają ten
teren pożal się Boże uporządkowany teren. Szkoda także, że jako Radna nie
zainteresowała się Pani rozrywką dzieci z tak zwanego bloku socjalnego w ostatnie
wakacje. Piękny plac zabaw przy przedszkolu był zamknięty na kłódkę.
Przypominam Pani, że to są Pani Wyborcy. Mimo wszystko życzę Pani , aby spełniły
się marzenia o nowych miejscach pracy, które powstaną jak Pani załatwi wszystkie te
sprawy opisane w gazecie. A czas wolny, który Pani poświęca działalności społecznej
i służbie mieszkańcom jest zapłacony i to jest Pani wybór. Jeżeli brakuje Pani tego
czasu na inne obowiązki i musi Pani zajmować się „łataniem dziurawych dróg” to
przypominam, że rola Radnego i Przewodniczącego Komisji jest bardziej
odpowiedzialna
niż
praca,
którą
obserwuję
w
obecnej
Radzie.
Żałuję, że mojego wywiadu w „ Echach Łaz” nie będzie, ale w nie długim czasie
wypowiem się na innym forum. Na razie składam wszystkie wywiady i wypowiedzi
i analizuję a potem powiem co o tym myślę”.
Dodała, że należy zastanowić się nad celowością budowy placu zabaw
na ul.Grunwaldzkiej, gdyż na tym placu nie będzie miał się kto bawić. Taka sytuacja
miała miejsce gdy Pan Bogłowski wybudował plac zabaw na Głazówce, gdzie
również nie ma dzieci i okazało się, że nie został on wybrany ponownie na radnego.
Ponadto Radna Stempel uważa, że o wiele bardziej potrzebny jest plac zabaw
na osiedlu Podlesie, bo tam jest duże skupisko dzieci.
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Teren jest własnością Wspólnot Mieszkaniowych lecz przy udziale Gminy plac zabaw
należałoby wykonać, co na pewno potwierdzi Radny Bachowski.

Henryk Mogieła –Sołtys Sołectwa Ciągowice – zgłosił obawy mieszkańców
związane z uruchomieniem od czerwca br. zakładu karnego typu półotwartego po
byłej jednostce wojskowej, usytuowanego na pograniczu Poręby i Ciągowic, do
którego droga prowadzi od strony Ciągowic. Zaproponował, aby rozeznać możliwości
remontu drogi dojazdowej do terenu ze środków finansowych państwa , gdyż Zakłady
Karne podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości.
Mieczysław Skręt – Sołtys Sołectwa Turza – poprosił , aby służby Urzędu
wystosowały pismo do Urzędu Wojewódzkiego o oczyszczenie Czarnej Przemszy,
która jest bardzo zarośnięta.
Do punktu nr 19.
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 15.02.2016 r.
Korespondencja została skierowana do Komisji merytorycznych do zapoznania się
i zaopiniowania.
Korespondencja znajduje się w Biurze Rady do wglądu.
Do punktu nr 20.

Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - zamknęła obrady XIV
sesji Rady Miejskiej w Łazach o godz.15.10.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Anna Staniaszek
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