Protokół

Nr X/15

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
7 października 2015 roku o godz. 8.00
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 X Sesję Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2014 – 2018”.
Skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 Radnych.
Nieobecni Radni:
- Anna Paciej – nieobecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ),
- Maria Stempel - nieobecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ).
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,
- Panią Agnieszkę Dudkiewicz - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji
w Łazach,
- Pana Andrzeja Pniak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego
w Łazach,
- Kandydatów na ławników,
- Sołtysów poszczególnych Sołectw z terenu naszej Gminy,
- Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Łazy,
- Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łazach.
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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.
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 9 września
2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/78/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: zmian do budżetu Gminy
Łazy na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2015-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach dotycząca złożonych
oświadczeń majątkowych przez Radnych.
9. Informacja Burmistrza Łaz dotycząca złożonych oświadczeń
majątkowych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania radnych.
działalności
Burmistrza Łaz i Urzędu
12. Informacja dotycząca
Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
13. Odpowiedzi na zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
16. Zamknięcie sesji.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała czy są inne 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.

Rada Miejska w Łazach porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Łazach przyjęła jednogłośnie ( 13 głosów za ).
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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 9 września 2015 r.
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca Rady stwierdziła,
że protokół Nr IX/15 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 września
2015 roku został przyjęty przez aklamację.
Do punktu nr 4.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – niniejszym projektem uchwały dokonuje się
korekty uchwały w sprawie zmian do budżetu na rok 2015 podjętej w dniu 9 września
2015 roku. Korekta polega na:
1) wskazaniu zaciąganej pożyczki w wysokości 7.723,34 zł, jako źródła
finansowania planowanego niedoboru budżetu,
2) wskazaniu planowanych spłat pożyczek udzielonych z budżetu jako źródła
przychodów,
3) ustaleniu prawidłowej treści załącznika „Plan przychodów budżetu na rok
2015”,
4) ustaleniu limitu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego
niedoboru budżetu w wysokości 7.723,34 zł.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 5 października 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za ).
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, 2 Radnych
nieobecnych ) Uchwałę Nr X/82/15 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/78/15
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: zmian do
budżetu Gminy Łazy na rok 2015.
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Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015 proponuje:
1.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 68.453,11 zł z tytułu:
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.985 zł z tytułu
wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do
naliczania subwencji,
- zwrotu części wydatków zrealizowanych w roku 2014 w ramach funduszy
sołeckich w wysokości 62.468,11 zł w tym 4.300,50 zł jako dochody bieżące
i 58.167,61 zł jako dochody majątkowe.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 761.700 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych w związku ze
znaczącym wzrostem ilości dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek.
3.

Zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 693.246,89 zł.

4.
Zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 693.246,89 zł z tytułu
środków wolnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego niedoboru
budżetu.
5. Ustalenie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy uwzględniającego
dokonane zmiany.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 5 października 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za ).
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, 2 Radnych
nieobecnych) Uchwałę Nr X/83/15 w sprawie: sprawie zmian do budżetu Gminy
Łazy na rok 2015.
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Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że niniejszą uchwałą wypełnia
się zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
wskazujące na konieczność ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej
zrealizowanego w roku 2014 przedsięwzięcia pn. " leasing zwrotny krytej pływalni
w Łazach".
Operacja polegała na sprzedaży firmie leasingowej nieruchomości gruntowej wraz
z mieszczącym się na niej budynkiem krytej pływalni, a następnie przyjęciem
w dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz przyjęciem w leasing budynku krytej
pływalni. Umowa dzierżawy przewiduje czynsz miesięczny od dzierżawionej
nieruchomości gruntowej w wysokości 514,62 zł (brutto) miesięcznie oraz kaucję
gwarancyjną na poczet wykupu działki w wysokości 1.044,26 zł miesięcznie. Umowa
leasingu przewiduje miesięczną opłatę leasingową w wysokości 95.479,64 zł (brutto)
oraz kaucję gwarancyjną na poczet wykupu pływalni w wysokości 31.029,80 zł
miesięcznie. Cena wykupu działki to 100% wartości sprzedaży t.j. 149.329 zł, a cena
wykupu krytej pływalni to 40 % wartości sprzedaży t.j. 4.437.262 zł. Suma czynszów
dzierżawnych w okresie 12 lat to kwota 73.591 zł, a suma opłat leasingowych
w okresie 12 lat to kwota 13.653.587,89 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto dwa
zadania bieżące t.j.:
- "Leasing krytej pływalni",
- "Dzierżawa nieruchomości gruntowej",
oraz dwa zadania majątkowe t.j.:
- "Kaucja na poczet wykupu krytej pływalni",
- "Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej".

Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 5 października 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za ).
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, 2 Radnych
nieobecnych) Uchwałę Nr X/84/15 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łazy na lata 2015-2031.
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Do punktu nr 7.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – odczytała
informację zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019
jak niżej:
„Zespół opiniujący kandydatów na ławników został powołany Uchwałą
Nr VII/69/15 Rady Miejskiej w Łazach w dniu 2.06.2015 r.
Skład zespołu:
–

Przewodnicząca Rady - Anna Staniaszek

–

Wiceprzewodniczący Rady - Stefan Kubasik

–

Radny - Radosław Bajkowski

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca
2001 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 133 z późn.zm.) najpóźniej
w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych
ławników rada gminy powinna dokonać wyboru ławników na kolejną
kadencję. Kadencja ławników trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku,
w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów
rejonowych wybierają rady gmin, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do
wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach, w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.

Rada Miejska w Łazach wybiera następującą liczbę ławników na kadencję
2016 – 2019:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie -

2 ławników

- 4 ławników
- do Sądu Rejonowego w Zawierciu
w tym do Sądu Pracy - 2 ławników.
Zespół odbył posiedzenie w dniu 30 września br., na którym dokonał analizy
zgłoszeń następujących kandydatów na ławników.
Zgłoszono 2 kandydatów do Sądu Okręgowego w Częstochowie, tj.:
1.Woźniak Bogusława, która spełniła wymogi formalne z zachowaniem ustawowego
terminu zgłoszenia kandydatury na ławnika do Sądu Rejonowego w Zawierciu –
Sądu Pracy jednak pisemnym oświadczeniem, wyraziła chęć kandydowania na
ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
2.Kubiczek Ewa.

Zgłoszono 1 kandydata do Sądu Rejonowego w Zawierciu na przypadające dla
Gminy Łazy dwa miejsca, tj. :
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1.Lisak Dorota.
Zgłoszono 2 kandydatów do Sądu Rejonowego w Zawierciu – Sądu Pracy, tj.:
1.Świderska Anna,
2.Snopek Barbara.
Zespół stwierdza, iż wszystkie zgłoszenia dokonane zostały w terminie, tj. do dnia
30 czerwca 2015 roku.
Do zgłoszeń kandydaci załączyli wymagane dokumenty:
–
informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby,
–
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
–
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani
zawieszona,
–
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
–
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.
Ponadto w dniu 22.09.2015r. wystosowane zostało pismo do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach z prośbą o udzielenie informacji o w/w
kandydatach na ławników.
Po sprawdzeniu danych Komanda Wojewódzka Policji w Katowicach
przedłożyła nam informację, że w policyjnych systemach informatycznych nie
stwierdzono zapisów dot. w/w kandydatów na ławników.
Zespół stwierdza, że zgłoszeni kandydaci na ławników spełnili

wymogi

formalne określone w art. 162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., zachowane zostały ustawowe terminy
oraz że kandydaci nie figurują w policyjnych systemach.
Wobec powyższego Zespół opiniuje pozytywnie zgłoszonych kandydatów na
ławników”.

Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poprosiła Pana
Sławomira Kanię – Mecenasa o przedstawienie zasad głosowania tajnego.

Sławomir Kania – Mecenas – poinformował, że Radni spośród siebie wybierają
Komisję Skrutacyjną. Wybierają kandydatów na ławników w głosowaniu tajnym za
pomocą 3 kart do głosowania.
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Do Sądu Okręgowego w Częstochowie jest dwóch kandydatów, w związku z tym
oddaje się dwa głosy stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata.
Nie wstawienie znaku X jest równoznaczne z nieoddaniem głosu na kandydata.
Do Sądu Rejonowego w Zawierciu jest jeden kandydat na ławnika, w związku z tym
oddaje się jeden głos stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata.
Nie wstawienie znaku X jest równoznaczne z nieoddaniem głosu na kandydata.
Do Sądu Rejonowego w Zawierciu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
jest dwóch kandydatów, w związku z tym oddaje się dwa głosy stawiając znak X
w kratce przy nazwisku kandydata. Nie wstawienie znaku X jest równoznaczne
z nieoddaniem głosu na kandydata.
Przewodnicząca
Skrutacyjnej:

Rady

–

zgłosiła

następujących

kandydatów

do

Komisji

1.Radną Renatę Supernak, która wyraziła zgodę,
2.Radną Barbarę Starczynowską, która wyraziła zgodę,
3.Radnego Alfreda Bachowskiego, który wyraził zgodę.

Rada Miejska w Łazach jednogłośnie 13 głosów za przyjęła skład Komisji
Skrutacyjnej w osobach: Radna Renata Supernak, Barbara Starczynowska,
Alfred Bachowski.

Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się w składzie:
- Barbara Starczynowska - przewodnicząca
- Renata Supernak

- członek

- Alfred Bachowski

- członek

przystąpiła do pracy.
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym
protokoły z przeprowadzonych wyborów.

Komisja Skrutacyjna sporządziła

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokoły z przeprowadzonych
wyborów.
Rada Miejska w Łazach Uchwałą Nr X/85/15 dokonała wyboru ławników:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – Bogusława Woźniak i Ewa
Kubiczek,
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- do Sądu Rejonowego w Zawierciu: Dorota Lisak ,
- do Sądu Rejonowego w Zawierciu do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy: Barbara Snopek i Anna Świderska.

Do punktu nr 8.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
iż wszyscy Radni Rady Miejskiej w Łazach oświadczenia majątkowe złożyli
w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Do punktu nr 9.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – odczytała
informację złożoną przez Macieja Kaczyńskiego – Burmistrza Łaz o złożonych
oświadczeniach majątkowych, która stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu nr 10.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do punktu nr 11.

Radna Elżbieta Petryka – poprosiła o informacje nt. scaleń.
Zgłosiła, że jest zarwany przepust na ul.Sienkiewicza.
Radna zapytała również kiedy w Ciągowicach na Zaciszu powstanie wiata
przystankowa.
Radny Ryszard Słowikowski – powiedział, że są bardzo duże dziury na drodze
„Kolewrot” na Młynku i zapytał czy jest szansa, aby ją naprawić.

Do punktu nr 12.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył poniższą informację z prac Burmistrza
oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od 10 września do 7 października 2015 r.
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„12.09.2015 r.
Nad Zalewem Mitręga odbyły się pierwsze w Gminie Łazy Neptunalia. Inicjatywa
połączona była z tegorocznym rozpoczęciem działalności sekcji żeglarskiej przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łazach. Przejście wszystkich etapów procesu
przyjęcia do grupy żeglarskiej zakończyło uroczyste nadanie imienia i otrzymanie
certyfikatu. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury, Park
Wodny „Jura” i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.
Aktywne spędzanie wolnego czasu w kolorach tęczy w towarzystwie grupy
pozytywnie zakręconych ludzi zagwarantowało udaną zabawę podczas pierwszej
i z pewnością nie ostatniej plenerowej imprezy żegnającej lato pn. kolorLOVE Łazy,
która odbyła się nad Zalewem Mitręga. KolorLOVE Łazy to połączenie sportu i dobrej
zabawy. O godzinie 15:00 znad zalewu wystartowali biegacze, którzy mieli do
pokonania trasę ponad 10 km. Chwilę po nich na starcie stanęli cykliści, wyruszając
na 20km wyprawę nowo wyznaczonymi trasami rowerowymi. Najmłodsi mogli do woli
korzystać z dmuchańców i trenować do dziecięcych zawodów.
Niewątpliwie wielką atrakcją popołudnia okazało się pływanie motorówką, którą
zapewnili wolontariusze z WOPR Oddział w Zawierciu. Przez cały czas trwały
również przygotowania do powitania biegaczy i rowerzystów. Tęczowe kolory HOLI
były główną atrakcją dnia. Zawodnicy zostali powitani kolorami tęczy. Następnie
mogliśmy obejrzeć pokaz Klubu Sportów Walki „Arashi”. Trener Damian Paszewski
przedstawił najmłodszych adeptów z Łaz, którzy w towarzystwie starszych kolegów
zaprezentowali swoje umiejętności na macie. Zakończenie pokazu zbiegło się
z rozpoczęciem zawodów dla najmłodszych uczestników zabawy nad zalewem.
Dzieci w wieku do 7 lat podjęły wyzwanie i rozpoczęły swój pierwszy przejazd
rowerowy trasą z przeszkodami. Starsi zawodnicy wystartowali w wyścigu
rowerowym o Puchar Burmistrza Łaz. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach
wiekowych: 8-10 lat i 11-13 lat. Uczestnicy mieli do pokonania kilometrową trasę
wokół zalewu.
15.09.2015 r.
W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach spotkałem się z Dyrektorem
Panem Taborem w sprawach:
1. Budowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w Chruszczobrodzie
wydzielonej w ramach realizacji i inwestycji kopalni dolomitu w Chruszczobrodzie.
2. Uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
zjazdów z dróg gminnych na drogę wojewódzką w Niegowonicach.
3. Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ul. Dąbrowską
w Niegowonicach .
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Odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Rady Seniorów, podczas którego
omówiono najpilniejsze sprawy dotyczące osób starszych w Gminie Łazy. Ustalono,
że w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 14:00 do 16:00 w MOK Łazy będą
odbywać się dyżury przedstawicieli Rady Seniorów, podczas których mieszkańcy
będą mogli zgłaszać swoje problemy, propozycje, sugestie dotyczące potrzeb osób
starszych i społeczności lokalnej. Ponadto omówiono 3 wnioski dotyczące:
uruchomienia dodatkowego przystanku BUS na ul. Kościuszki w Łazach celem
ułatwienia starszym mieszkańcom dodarcie do cmentarza parafialnego w Łazach,
uwzględnienia budowy boiska do buli na planowanym do rewitalizacji terenie
rekreacyjnym na Osiedlu Podlesie w Łazach oraz nawiązania współpracy z Radą
Kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łazach, której obecne działania
seniorzy oceniają bardzo pozytywnie. Ustalono także termin i wstępny harmonogram
obchodów Dnia Seniora w Gminie Łazy.
18.09.2015 r.
Nastąpiło oficjalne otwarcie Powiatowego Urzędu Pracy w nowej siedzibie przy ulicy
Parkowej 2. W uroczystym otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi brali udział
przedstawiciele władz rządowych , wojewódzkich i samorządowych. Podczas
uroczystości Zarząd powiatu przekazał na ręce Dyrektor Anny Rdest odznakę
pamiątkową „ Zasłużony dla Powiatu Zawierciańskiego”.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wziąłem udział
w Konferencji dotyczącej Systemu Informatycznego realizowanego w ramach Karty
Dużej Rodziny.
20.09.2015 r.
W Wiesiółce odbyły się dożynki, na które przybyli okoliczni rolnicy, przedstawiciele
władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Wszyscy wspólnie podziękowali za
tegoroczne plony oraz złożyli hołd ciężkiej pracy na roli. Niedzielne uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą. Starostami tegorocznych dożynek była Pani Izabela
Kisiel i Pan Marcin Szkleniarz, którzy przekazali symboliczny bochen chleba. Aby
tradycji stało się zadość reprezentacje każdego sołectwa złożyły wieńce dożynkowe,
które od dawna są symbolem plonu i urodzaju. Dożynki gminne to doskonała okazja
do podsumowania ciężkiej pracy rolników i wyróżnienie najbardziej aktywnych osób.
Rolnicy, pszczelarze, myśliwi, leśnicy i łowczy przyjęli listy gratulacyjne za swe
osiągnięcia i nieustanny rozwój.

Ceremonię dożynkową zakończyły występy artystyczne. Przed publicznością
zaprezentowali się uczniowie SP w Wysokiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Klub
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Seniora oraz zespół Jura. Wiktoria Pyrdoł, laureatka konkursów muzycznych
reprezentująca sołectwo Grabowa zaśpiewała dla zgromadzonej publiczności
repertuar ludowy. Barwną muzyczną niespodziankę zaprezentował Zespół
Regionalny „Kłos”. Dużo emocji dostarczył występ Łazowskiej Orkiestry
Instrumentalnej pod kierownictwem Jacka Dobrzańskiego. Na zakończenie na scenie
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”. A dożynkowe święto w Wiesiółce
zakończyła zabawa w towarzystwie zespołu „Warcianie”. Wśród przybyłych gości
znaleźli się m.in. Pan Zbigniew Meres - senator, Pani Anna Nemś - wiceminister
gospodarki, Pani Beata Małecka-Libera – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
posłowie na sejm RP w osobach: Pani Ewy Malik, Pana Waldemara Andzela, Pana
Witolda Klepacza, Pana Jarosława Pięty. Dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w pomoc w organizację tegorocznych uroczystości dożynkowych.
21.09.2015 r.
Gościliśmy w Urzędzie Pana Dominika Penara, Prodziekana ds. kształcenia
ustawicznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Podczas spotkania omówiliśmy zasady kontynuacji zajęć Łazowskiego Uniwersytetu
Dziecięcego w nowym roku akademickim oraz rozmawialiśmy na temat organizacji
forum gospodarczego skierowanego do gmin do 20 tys. mieszkańców.
22.09.2015 r.
Spotkałem się z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
w sprawie zaakceptowania rozwiązań projektowych planowanej modernizacji
budynku urzędu i policji przy ulicy Traugutta 15.
23.09.2015 r.
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach uczestniczyłem we wspólnym spotkaniu
przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, Powiatowego Zarządu
Dróg w Zawierciu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz
Radnych Rady Miejskiej w Łazach. Celem spotkania było zapewnienie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania DW 790 z ul. Kościuszki
w Niegowonicach. W trakcie spotkania uzgodniono miedzy innymi, że zostanie
zamontowane lustro drogowe w celu poprawy widoczności na ul. Szkolnej w rejonie
skrzyżowania, a Urząd Marszałkowski rozważy możliwość wykonania analizy co do
zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu.

25.09.2015 r.
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Wziąłem udział Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe
Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Podczas uroczystej gali zostały
przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla
instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa
narodowego i gospodarczego naszego kraju.
01.10.2015 r.
Na Biwaku im. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach odbyły się XII Ogólnopolskie
Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych im. sierż. Grzegorza Załogi. Zawody na
stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Policji i zostały objęte
honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji. W biurze zawodów
zarejestrowało się ponad 360 osób z całej Polski. Jak co roku nie zabrakło
reprezentacji ze Szczytna, Katowic, Częstochowy, Wojkowic i Łaz, reprezentujących
jednostki policji, straż miejską, straż graniczną i lasy państwowe.
Poza służbami mundurowymi w biegu rywalizowali uczestnicy ze szkół
ponadgimnazjalnych o profilach mundurowych oraz zawodnicy w klasyfikacji OPEN.
Ceremonię otwarcia zawodów rozpoczął Śląski Komendant Wojewódzki Policji
nadinspektor Jarosław Szymczyk któremu towarzyszyła Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zawodnicy pokonali trasę 3600m wyznaczoną
drogami, ścieżkami i przewężeniami terenów leśnych w Hutkach-Kankach. Druga
grupa zawodników wystartowała w biegu głównym. Kobiety miały do pokonania dwa
okrążenia czyli ok. 7200m, natomiast mężczyźni przebiegli dystans 10800m.
Organizatorem zawodów był: Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach przy współudziale Urzędu Miejskiego w Łazach, Zarządu
Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Województwa Śląskiego.
03.10.2015 r.
Uczestniczyłem w dorocznym „Święcie Pieczonego Ziemniaka” zorganizowanym
przez Radę Rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Łazach. Podczas festynu
nie brakowało atrakcji dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Były oczywiście pieczonki
i inne przysmaki, ale także występy dzieci: pokazy ich umiejętności wokalnych,
teatralnych i tanecznych, był też czas na podsumowanie konkursu plastycznego
zorganizowanego w ramach programu profilaktycznego przeciw uzależnieniom
realizowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz zawody sportowe na świeżym powietrzu i na hali sportowej dla
miłośników zdrowego spędzania czasu wolnego.

06.10.2015 r.
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Uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej ds. stypendiów za wysokie wyniki w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym rozpatrzono 9 wniosków
złożonych przez zawodników będących mieszkańcami gminy Łazy. Na podstawie
opinii Komisji postanowiłem przyznać zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/45/11 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011r., stypendia sportowe 5 zawodnikom na
okres 12 miesięcy, tj. od września 2014 r. do sierpnia 2016 r., 3 zawodnikom na okres
11 miesięcy, tj. od października 2014 r. do sierpnia 2016 r., a 1 wniosek został
rozpatrzony negatywnie ze względu na nie spełnienie warunku udokumentowania
osiągnięć sportowych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Tak więc stypendia sportowe w VIII edycji otrzymują:
•
Wilk Zuzanna (lat 15), zam. w Niegowonicach, zawodniczka Klubu
Sportowego TENNIS CLUB PIEKARY ŚLĄSKIE Sp. z o.o., posiadająca licencję
Polskiego Związku Tenisowego w kategorii kadet do lat 16, uczennica kl. I Liceum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej
w Chorzowie.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- III miejsce w grze podwójnej na 89 Mistrzostwach Polski w Tenisie (Gliwice, 13.06.
– 20.06.2015 r.),
- II miejsce w grze podwójnej w Halowych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów
w Tenisie (Toruń, styczeń 2015 r.),
- III miejsce w grze podwójnej na 88 Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn
w Tenisie (Gliwice, 26.07. – 02.08.2014 r.),
a ponadto:
- III miejsce w Turnieju PRO-AM zorganizowanym podczas 89 Mistrzostwach Polski
w Tenisie (Gliwice, 13.06. – 20.06.2015 r.),
- III miejsce w Turnieju PRO-AM zorganizowanym podczas 88 Mistrzostwach Polski
Kobiet i Mężczyzn w Tenisie (Gliwice, 26.07. – 02.08.2014 r.).
•
Maier Michelle Marie (lat 11), zam. w Łazach, zawodniczka Klubu
Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy, posiadająca licencję Polskiej Unii
Taekwondo w kategorii junior w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do
oraz Krajową i Międzynarodową Klasę Mistrzowską, uczennica kl. VI b Szkoły
Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- I miejsce w konkurencji semi contact oraz III miejsce w konkurencji light contact
w Pucharze Europy w kickobxingu (Krynica Zdrój, 30.04 – 2.05.2015 r.),
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- I miejsce w konkurencji tag team oraz II miejsce w konkurencji techniki
szybkościowe na Drużynowych Mistrzostwach Polski Taekwondo (Zawiercie,
26.04.2015 r.),
- II miejsce w konkurencji semi contact na XXII Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Taekwondo (Wieliczka, 14.03. – 15.03.2015 r.),
a ponadto:
- I miejsca w konkurencjach semi contact oraz techniki specjalne oraz II miejsce
w konkurencji techniki szybkościowe w VIII Pucharze Orientu Dzieci i Młodzików
(Częstochowa, 14.06.2015 r.),
- I miejsca w konkurencjach semi contact oraz techniki szybkościowe w Gladius Cup
Ostródzkim Festiwalu Sztuk Walk (Ostróda, 8.11.2014 r.).
•
Armatyńska Julia (lat 13), zam. w Wysokiej, zawodniczka Klubu Sportowego
„Orient” w Częstochowie sekcja Łazy, posiadająca licencję Polskiej Unii Taekwondo
w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do, uczennica kl. II Gimnazjum
nr 3 w Zawierciu.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- I miejsce w konkurencji light contact, II miejsce w konkurencji pointfighting kadetek
do 46 kg oraz III miejsce w konkurencji pointfighting kadetek do 42 kg w Pucharze
Europy w kickboxingu (Krynica Zdrój, 30.04 – 2.05.2015 r.),
- I miejsce w konkurencji tag team oraz II miejsce w konkurencji duble match kadetek
na Drużynowych Mistrzostwach Polski Taekwondo (Zawiercie, 26.04.2015 r.),
- III miejsce w konkurencji walki light contact kadetek na XXII Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Taekwondo (Wieliczka, 14.–15.03.2015 r.),
a ponadto:
- I miejsce w kategorii walki light contact kadetek w Otwartym Pucharze Polski
w Taekwondo (Opole, 22.-23.11.2014 r.),
- I miejsca w konkurencji walki light contact kadetek w Gladius Cup Ostródzkim
Festiwalu Sztuk Walk (Ostróda, 8.11.2014 r.),
- III miejsce w konkurencji walki light contact kadetek na Mistrzostwach Polski
Południowej w Kickboxingu (Częstochowa, 25.10.2014 r.).
•
Tokarska Milena (lat 8), zam. w Łazach, zawodniczka Miejsko-Gminnego
Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” w Koziegłowach, startuje w kategorii żaków,
uczennica kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
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- dwa I miejsca w Finale XX Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup
i Family Cup Puchar Polski 2015 (Kielce, 5.09.2015) w kategorii A/K,
a ponadto:
- I i II miejsca w mistrzostwach wojewódzkich kwalifikujących do udziału w Pucharze
Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup 2015 (maj – sierpień 2015);
- dwa I miejsca w Wyścigach Dziecięcych na Bike Atelier MTB Maraton – kolarstwo
górskie (Dąbrowa Górnicza, 26.07.2015 oraz Psary, 23.08.2015);
- dwa I miejsca w wyścigach szosowych o Puchar Starosty Pszczyńskiego
i Burmistrza Pszczyny oraz o Puchar Burmistrza Miasta Imielin (Pszczyna, 4.06.2015
oraz Imielin 6.09.2015) oraz I, II i III miejsca w wyścigach kolarstwa szosowego
(Szczekociny, Katowice, Dąbrowa Górnicza – maj i sierpień 2015);
- I i II miejsca w wyścigach organizowanych w kolarstwie przełajowym w okresie
październik-listopad 2014 r.;
- III miejsce w Otwartych Mistrzostwach MTB (Rogoźnik, 18.10.2014).
•
Nowak Mariusz (lat 14), zam. w Rokitnie Szlacheckim, zawodnik Klubu
Sportowego „Orient” w Częstochowie sekcja Łazy, posiadający licencję Polskiej Unii
Taekwondo w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do – kategoria
kadet, uczeń kl. II Gimnazjum 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- dwa III miejsca w Pucharze Europy w kickboxingu (Krynica Zdrój 30.04.-2.05.2015)
w kat. kadet do 47 kg, walki light contact i pointfighting;
- I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski Południowej Juniorów w Kickboxingu
(Częstochowa, 25.10.2014) w konkurencji light contact w kategorii kadet do 42 kg
- dwa I miejsca w Taekwondo Polish Open Cup (Opole, 23.-24.11.2013)
w konkurencjach semi contact i light contact w kategorii kadet,
a ponadto:
- I i II miejsca w Festiwalu Sztuk Walki „Gladiator Cup Taekwondo” (Ostróda,
8.11.2014 i 22-23.11.2014) w konkurencjach: light-contact i semi contact w kategorii
kadetów.
•
Włosek Szymon (lat 7), zam. w Łazach, zawodnik Klubu Sportowego
„Orient”w Częstochowie sekcja Łazy, posiadający licencję Polskiej Unii Taekwondo
w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do – kategoria dzieci od lat 8,
uczeń kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- II miejsce w kategorii techniki specjalne dzieci w Otwartym Pucharze Polski
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w Taekwondo (Opole, 22.–23.11.2014 r.);
- II miejsce w kategorii techniki specjalne dzieci w XXII Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Taekwondo ZSPUT (Wieliczka, 14.–15.03.2015 r.),
a ponadto:
- I miejsce i dwa II miejsca w Pucharze „Orientu” Dzieci i Młodzików w kategoriach:
techniki szybkościowe dzieci, soft kick boxing i techniki specjalne (Częstochowa,
14.06.2015).
•
Zawalska Natalia (lat 9), zam. w Łazach, zawodniczka Klubu Sportowego
„Orient” w Częstochowie sekcja Łazy, posiadająca licencję Polskiej Unii Taekwondo
w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do – kategoria dzieci, uczennica
kl. III Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- dwa III miejsca w kategoriach: soft kick dzieci i tempówki dzieci w Drużynowych
Mistrzostwach Polski w Taekwondo ZSPUT (Zawiercie, 26.04.2015),
a ponadto:
- I miejsce i dwa II miejsca w Pucharze „Orientu” Dzieci i Młodzików w kategoriach:
techniki specjalne dzieci, soft kick dzieci i techniki szybkościowe dzieci
(Częstochowa, 14.06.2015).
•
Zawalska Weronika (lat 7), zam. w Łazach, zawodniczka Klubu Sportowego
„Orient” w Częstochowie sekcja Łazy, posiadająca licencję Polskiej Unii Taekwondo
w dyscyplinach: Taekwondo, Kick Boxing i Tang Soo Do – kategoria dzieci, uczennica
kl. II Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łazach.
Osiągnięcia w okresie ostatnich 12 miesięcy:
- II miejsce w kategorii techniki szybkościowe dzieci w XXII Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Taekwondo ZSPUT (Wieliczka, 14.–15.03.2015 r.),
a ponadto:
- I, II i III miejsce w Pucharze „Orientu” Dzieci i Młodzików w kategoriach: soft kick
dzieci, techniki szybkościowe dzieci i techniki specjalne dzieci (Częstochowa,
14.06.2015).
Ponadto do końca roku wypłacamy przyznane wcześniej stypendia następującym
4 zawodnikom: Ścibski Adam (łuk olimpijski), Rydzowski Oskar i Rydzowski
Kacper (karate) oraz Matera Oskar (boks), czyli na chwilę obecną finansujemy
stypendia 12 zawodnikom, będącym mieszkańcami Gminy Łazy i legitymującym się
osiągnięciami na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.
W dniu 6.10.br. rozpoczęła się planowa kontrola NIK, przedmiotem kontroli są
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przepływy finansowe w JST. Kontrola potrwa do 25 listopada br.
Przetarg
W dniu 29.09.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Wiesiółce, w wyniku którego został wyłoniony nabywca działki nr 951
w Wiesiółce.
Informacja dotycząca komunikacji
Informuję, że pismem z dnia 3 września br. Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
Pan Stanisław Dąbrowa, poinformował o braku możliwości kontynuowania modelu
postępowania w organizowaniu komunikacji autobusowej od 2016 roku. Dotyczy to
trzech linii autobusowych obsługiwanych przez KZK GOP :
609 relacji Grabowa- Dąbrowa Górnicza Tworzeń,
140 relacji Trzebyczka- Dąbrowa Górnicza,
637 relacji Siewierz- Dąbrowa Górnicza.
Pan Wicemarszałek uzasadnia to przyjęciem przez Radnych Województwa
Śląskiego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Województwa Śląskiego”, który przyjmuje jako główny kierunek rozwoju dla
samorządu województwa, zwiększenie udziału kolejowego transportu zbiorowego
z wyłączeniem organizowania wojewódzkich przewozów autobusowych prosząc
o zorganizowanie komunikacji w oparciu o zasoby gminne i powiatowe. W tej sytuacji
zwróciłem się do Starosty Powiatu Zawierciańskiego o zawarcie porozumienia
w zakresie funkcjonowania i utrzymania tych linii autobusowych.
Zebrania sołeckie
W miesiącu wrześniu br. w poszczególnych Sołectwach naszej Gminy odbyły się
Zebrania Wiejskie, na których podjęto uchwały dotyczące przeznaczenia środków
finansowych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.
Akty notarialne
W dniu 16 września br. został spisany Akt Notarialny dotyczący sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 20 przy ul. Jesionowej 6 w Łazach dla dotychczasowego najemcy.
Uzyskana cena ze sprzedaży to 5.740 zł.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 11 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz.
Do punktu nr 13.
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Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – Radnej Elżbiecie Petryce na pytanie co dalej
ze scaleniami odpowiedział, że są przygotowane założenia przedscaleniowe i tutaj
rola Gminy się kończy a dalej jest to w gestii Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Prace te uzależnione są od środków jakie Starostwo pozyska. Dodał, że
w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z Przedstawicielami
Starostwa Powiatowego w Zawierciu w sprawie scaleń.
Odpowiadając dalej Radnej Petryce Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli jest taka
sytuacja, że przepust jest zarwany to ustalimy kto jest właścicielem gruntu
i będziemy wnioskować o jego naprawienie.
Jeżeli chodzi o ustawienie na Zaciszu wiaty przystankowej Pan Burmistrz
odpowiedział, że w bieżącym roku budżetowym nie będzie to możliwe do
wykonania, ale w następnym roku budżetowym wiata tam powstanie.
Pan Burmistrz Radnemu Ryszardowi Słowikowskiemu – powiedział, że dziury na
drodze „Kolewrot” na Młynku zostaną zasypane. Wniosków dot. dróg jest bardzo
dużo i Radni będą dyskutować co w pierwszej kolejności należy zrobić przy środkach
jakie posiadamy.
Do punktu nr 14.

Radna Danuta Ludwikowska - zawnioskowała, aby na Osiedlu XXX - Lecia
w Łazach przesunąć ogrodzenie w stronę stadionu i jednocześnie poszerzyć drogę
z uwagi na liczne wypadki.
Poprosiła o naprawienie kawałka odcinka drogi w Łazach na ul.Gałczyńskiego.
Sołtys Sołectwa Hutki Kanki – Henryk Załoga – w imieniu mieszkańców Sołectwa
poprosił, aby uroczystości dożynkowe Gminy Łazy w 2016 roku odbyły się
w Hutkach Kankach.
Sołtys Sołectwa Wysoka – Henryk Sobieraj – powiedział, że ul. Boczna
w Wysokiej podczas prac związanych z wymianą wodociągu wykonywanych przez
Spółkę „PROMAX”
została uszkodzona. W związku z tym prosi o szybkie
dokończenie prac na tej drodze ( uzupełnienie powstałych luk asfaltem ) po
uprzednim ich wycięciu.

Prezes Spółki zo.o. „PROMAX” – Tomasz Wyrwas – powiedział, że na Wysokiej
były prowadzone prace związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami i te
poprzeczne cięcia powstały po wykonaniu przyłączeń i zapewnił, że w terminie
maksymalnie dwóch tygodni prace te będą zakończone.
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Do punktu nr 15.

Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – poinformowała,
iż do Rady Miejskiej w Łazach wpłynęła korespondencja, z którą zapoznała Radnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 5 października
2015 roku.
Korespondencja znajduje się w Biurze Rady do wglądu.
Podziękował Radnym za udział w imprezach jakie były w tym czasie organizowane
na terenie naszej Gminy.

Do punktu nr 16.

Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - zamknęła obrady X
Sesji Rady Miejskiej w Łazach o godz.9.05.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Teresa Kurzacz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek
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