Protokół

Nr XI/15

z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu
8 grudnia 2015 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 XI Sesję Rady Miejskiej w Łazach kadencji
2014 – 2018”.
Skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 Radnych.
Nieobecni Radni:
- Renata Supernak - nieobecność usprawiedliwiona ( zwolnienie lekarskie ).
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 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 Krzysztofa Świderskiego Komendanta Komisariatu Policji w Łazach,
- Pana Andrzeja Pniak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego
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.
1

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 7 października
2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości
nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków
transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Łazy na
lata 2015-2020+.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Łazy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drogom wewnętrznym
na terenie Gminy Łazy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze
wewnętrznej
na terenie Gminy Łazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego
w Uchwale Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31.08.2012 r.
16. Interpelacje radnych.
17. Zapytania radnych.
18. Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego
w Łazach za okres między sesjami Rady.
19. Odpowiedzi na zapytania.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między
sesjami i otrzymanej korespondencji.
22. 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.
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Rada Miejska w Łazach porządek obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej
w Łazach przyjęła jednogłośnie ( 14 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 7 października
2015 r.
Uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodnicząca Rady stwierdziła,
że protokół Nr X/15 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 października
2015 roku został przyjęty przez aklamację.
Do punktu nr 4.
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 3.000 zł z tytułu
zwiększonych wpływów opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł
z przeznaczeniem na realizację umów na realizację programów w zakresie
profilaktyki przeciwalkoholowej.
3. Przeniesienie kwoty 27.852 zł z wydatków bieżących w dziale 801 (oświata
i wychowanie) do działu 630 (turystyka) z przeznaczeniem na zwiększenie planu
wydatków majątkowych - modernizacja parowozu - zagospodarowanie terenu
wokół i oświetlenie.
4. Ustalenie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy uwzględniającego
dokonane zmiany zarządzeniami burmistrza.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.

3

Wobec braku chętnych do zabrania głosu zamknęła
głosowanie projekt uchwały w omawianej sprawie.

dyskusję i poddała pod

W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna ) Uchwałę Nr XI/86/15 w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy
na rok 2015.
Do punktu nr 5.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
nie przewiduje na rok 2016 zmian stawek podatku od nieruchomości. jednak ze
względu na zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych niezbędne jest
dostosowanie wyliczenia przedmiotów opodatkowania do aktualnego brzmienia
ustawy. W związku z powyższym w przedmiotach opodatkowania dodano w zakresie
gruntów poz. d „d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla
których
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –
od 1 m² powierzchni” oraz zweryfikowano brzmienie poz. b. dostosowując do
obecnego brzmienia.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy 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 14 Radnych.

Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/87/15 w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
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Do punktu nr 6.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych ma na celu zachęcanie do budowy na terenie naszej
gminy budynków jednorodzinnych przez obecnych i przyszłych mieszkańców gminy.
Zwolnienie od podatku na 5-letni okres powinno zwiększyć atrakcyjność Gminy Łazy
wśród osób decydujących się na inwestycje w postaci budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, a tym samym przyczynić się do rozwoju budownictwa.
Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych może również skutkować w przyszłości
zwiększonymi dochodami, wynikającymi z płatności podatku dochodowego ( PIT)
w nowym miejscu zamieszkania, a po upływie okresu zwolnienia z podatku także
wynikającymi z tytułu podatku od nieruchomości. Wskazanie kwoty, o którą może
zmniejszyć się wpływ podatku od nieruchomości, za okres korzystania ze zwolnienia
nie jest możliwe, albowiem uchwała dotyczy inwestycji przyszłych. Proponowane
rozwiązanie stanowić może zachętę do podejmowania decyzji o nabywaniu działek,
budowaniu domów jednorodzinnych i osiedlania się w Gminie Łazy.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku i Komisja Budżetowa projekt ten zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosów za ).
Pozostałe Komisje przyjęły do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca Rady otwarła dyskusję.
Radny Ryszard Słowikowski – powiedział, że on polemizowałby z tą uchwałą. Nie
było go na posiedzeniu Komisji, gdyż pracował daleko stąd w delegacji. Wydaje mu
się , że jest to troszeczkę nie sprawiedliwe wobec tych mieszkańców, którzy już
mieszkają i płacą podatki w naszej gminie. Dlaczego ci nowi mają nagle nie płacić,
to jest podobnie jak z telewizją satelitarną, że on np. ma telewizję satelitarną już
10 lat i płaci potężne pieniądze za korzystanie z niej a nowi abonamencie mają
potężne ulgi , rzędu 60-80%. Tak nie powinno być, tak Radnemu się wydaje i to jest
jego zdanie.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – powiedziała, że
Pan Radny nie zrozumiał intencji, my chcemy żeby jak najwięcej przyciągnąć
mieszkańców do naszej Gminy i to nie jest zrezygnowanie z podatków na całe życie
a na początek tylko, żeby zachęcić mieszkańców aby tutaj się budowali.
Dlatego chcemy zwolnić ich z tego podatku na 5 lat, dać im ulgę. Więcej będzie
mieszkańców w naszej Gminie, więcej dzieci w szkołach a później więcej podatków.
Radny Ryszard Słowikowski - przyjął wyjaśnienie w powyższej sprawie.
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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/88/15 w sprawie: zwolnienia od podatku od
nieruchomości
nowo
wybudowanych
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych.
Do punktu nr 7.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że niniejszym projektem
uchwały dokonuje się dostosowania druków do obecnego brzmienia ustaw i podstaw
prawnych.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/89/15 w sprawie: określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Do punktu nr 8.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedkładany projekt
uchwały nie zakłada wzrostu stawek podatkowych dla środków transportowych.
Oznacza to, że będą obowiązywały stawki ustalone w roku 2013 na rok 2014.
Korekcie ulegają przedziały stosowania poszczególnych stawek w 3 pozycjach:
1). pkt. 4
było:
Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku w zł
całkowita zespołu pojazdów w tonach
Nie mniej niż

Dwie osie
12
31
Trzy osie
12
40

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
równoważnym

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

31

1.816,00
1.928,00

1.928,00
2.200,00

40

1.816,00
2.384,00

1.928,00
2.842,00
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jest:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż

Dwie osie
12
36
Trzy osie
12
36

Stawka podatku w zł
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
równoważnym

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

36

1.816,00
1.928,00

1.928,00
2.200,00

36

1.816,00
2.384,00

1.928,00
2.842,00

2). w pkt 6
było:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
Nie mniej niż
Mniej niż

Jedna oś
12
Dwie osie
12
38
Trzy osie
12
38

Stawka podatku w zł
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.136,00

1.248,00

38

1.248,00
1.358,00

1.482,00
1.940,00

38

1.544,00
1.656,00

1.650,00
1.828,00

jest:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
Nie mniej niż
Mniej niż

Jedna oś
12
Dwie osie
12
36
Trzy osie
12
36

Stawka podatku w zł
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1.136,00

1.248,00

36

1.248,00
1.358,00

1.482,00
1.940,00

36

1.544,00
1.656,00

1.650,00
1.828,00

3). w pkt 7
było:
„7.Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
a). mniejszej niż 30 miejsc – 1.310,00 zł,
b). równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.656,00 zł.”
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jest:
„7.Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a). mniejszej niż 22 miejsca – 1.310,00 zł,
b). równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.656,00 zł.”
Zmiany w pkt 7 wynikają ze zmian w zapisach umowy, natomiast zmiany w pkt 4 i pkt
6 wynikają z konieczności dostosowania przedziałów do limitów stosowania górnych
stawek podatkowych.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (4 głosy 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/90/15 w sprawie: określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od
środków transportowych.
Do punktu nr 9.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że Strategia Rozwoju Gminy Łazy
na lata 2015-2020+”. powstała w wyniku aktualizacji zapisów poprzedniej Strategii
uchwalonej w 2008 r. Odkąd opracowaliśmy Aktualizację Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Łazy w 2008 r. zrealizowaliśmy wiele działań i przedsięwzięć, które wpłynęły
na poprawę jakości życia mieszkańców. Jednakże szybko zmieniająca się sytuacja
w naszej gminie, regionie, kraju oraz Unii Europejskiej, nieustannie stawia nowe
wyzwania. Dlatego nadszedł czas, by zweryfikować zapisy tego podstawowego dla
gminy dokumentu.
„Strategia Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015-2020+” stanowi najważniejszy
dokument rozwojowy i programowy Gminy Łazy na najbliższe lata. Wskazuje kierunki
rozwoju oraz nakreśla nowe zadania, których realizacja skutkować będzie poprawą
poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności gminy Łazy.
Proces opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015-2020+”
obejmował kilka zasadniczych działań takich jak:
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•
•
•
•
•

badanie stanu gminy,
zdefiniowanie wizji oraz zaktualizowanie misji rozwoju gminy,
analiza i weryfikacja zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji
zewnętrznych budujących pozycję strategiczną,
weryfikacja przedsięwzięć strategicznych,
aktualizacja kluczowych obszarów strategicznych.

Tak przygotowany dokument został poddany konsultacjom społecznym. Tylko 13
osób uczestniczyło w konsultacjach.
Protokół z konsultacji społecznych znajduje się na stronie BIP w zakładce
Konsultacje społeczne jak również w Biurze Rady .
Dodała, że Pani Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego wystąpiła
z propozycją ujęcia w strategii następującego zapisu „Na terenie Gminy działa „Dom
Nadziei” prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
W budynku mieszczą się: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji
Społecznej, Hostel dla bezdomnych i z przemocy z dziećmi z terenu Gminy Łazy,
Żłobek dla dzieci do lat trzech z terenu Gminy Łazy” i taki zapis został do Strategii
wprowadzony.
Poinformowała również, że na str.58 tego dokumentu wyraz „aktywizacja”
został zastąpiony „aktywności”.
W związku z powyższym poprosiła Radę o podjęcie omawianej uchwały.

Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosów za ) projekt
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015-2020+.
Komisja Rozwoju i Promocji w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosy za).
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosów za, 1 Radny nieobecny ) projekt uchwały w powyższej
w sprawie.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 6 głosów za) w/w projekt uchwały.
Komisja Rewizyjna w/w projekt uchwały przyjęła 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/91/15 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
Łazy na lata 2015-2020+.
Do punktu nr 10.
Ilona Pelon – Sekretarz Gminy – powiedziała, że projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach wynika z wprowadzenia
nowego zadania polegającego na wspieraniu zatrudnienia socjalnego poprzez
prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w ramach struktur Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach oraz ujednolicenia zapisów wynikających z kolejnych zmian
statutowych.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosów za, 1 Radny nieobecny ) projekt uchwały w powyższej
w sprawie.
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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/92/15 w sprawie: uchwalenie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łazach.
Do punktu nr 11.

Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska – powiedziała, że ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego zgodnie z zapisami art 21 nakłada na gminę obowiązek uchwalenia przez
Radę Miejską wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
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Program ten powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i winien
zawierać:
1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach,
2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na poszczególne lata,
3. planowaną sprzedaż lokali w poszczególnych latach,
4. zasady polityki czynszowej,
5. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7. wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
8. działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gminy stanowią podstawę do określania wysokości czynszu jak również
sprzedaży lokali mieszkalnych.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosów za, 1 Radny nieobecny ) projekt uchwały w powyższej
w sprawie.
Komisja Rozwoju i Promocji w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosy 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/93/15 w sprawie: przyjęcia Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy na lata 2015-2019.
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Do punktu nr 12.
Anna Barczyk – Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Lokalowej
i Ochrony Środowiska – powiedziała, że stosownie do przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm. ) do zadań
własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe należny między innymi: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię eklektyczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Gmina realizuje powyższe
zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat
i analizuje co najmniej raz na trzy lata. Opracowanie „ Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i paliwa gazowe dla Gminy Łazy" zostało
zlecone firmie Biuro Doradcze "ALTIMA”S.C. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Żeliwnej 38 pok. 2/08.
Przedmiotowy projekt założeń w dniu 25.08.2015 r. uzyskał pozytywna opinię
Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi
gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa.
Stosownie do art. 19 ust. 6 przywoływanej ustawy projekt założeń został wyłożony do
publicznego wglądu na okres 21 dni od 14.10.2015 r. do 03.11.2015 r.
W trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu nie wniesiono uwag, również nie
wniesiono wniosków i zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 19 ust. 8 z ustawy 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne
( Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm. ) rada gminy uchwala założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozpatrując jednoczenie
wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń
do publicznego wglądu.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 6 głosów za) w/w projekt uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosy 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
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W głosowaniu udział brało 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/94/15 w sprawie: uchwalenia Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Łazy.
Do punktu nr 13.
Irena Szymańska – Kierownik Gospodarowania Nieruchomościami powiedziała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.
Przedłożony projekt
wewnętrznym:

uchwały obejmuje propozycję

nadania

nazwy drogom

- „Kwiatowa" na terenie obrębu Rokitno Szlacheckie, gmina Łazy, oznaczonej
nr geod. 1252/49,
- „Łąkowa" na terenie obrębu Rokitno Szlacheckie, gmina Łazy, oznaczonej nr geod.
1252/72.
Nadanie nazwy wyżej wymienionym drogom było
zainteresowanych mieszkańców Rokitna Szlacheckiego.

wnioskowane

przez

Nazwy wyżej wymienionych dróg wewnętrznych zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Sołecką Sołectwa Rokitna Szlacheckiego.
Drogi o nr geod. 1252/49 i 1252/72 stanowią własność Gminy Łazy i posiadają
założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu nr KW
CZ1Z/00071561/0.
Zarządzeniem nr 131 Burmistrza Łaz z dnia 17 listopada 2015 r. przeprowadzono
konsultacje przedłożonego projektu uchwały na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515
z późn.zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XII/337/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
17 września 2010 roku w sprawie: określenia sposobu przeprowadzania konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
radą działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej.
Czas konsultacji od 26.11.2015 r. do 04.12.2015 r.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
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Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 6 głosów za) w/w projekt uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosy 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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/95/15 w sprawie: nadania nazwy drogom
wewnętrznym na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 14.
Irena Szymańska – Kierownik Gospodarowania Nieruchomościami powiedziała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
- podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących
drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn.
zm.), a także wznoszenia pomników.
Przedłożony projekt uchwały obejmuje propozycję nazwy drogi wewnętrznej
"Spacerowa" na terenie obrębu Niegowonice, gmina Łazy, oznaczonej nr geod.
9286. Nadanie nazwy wyżej wymienionej drodze było wnioskowane przez
zainteresowanych mieszkańców Niegowonic.
Nazwa wyżej wymienionej drogi wewnętrznej, została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Sołecką Sołectwa Niegowonice.
Droga o nr geod. 9286 stanowi własność Gminy Łazy i posiada założoną księgę
wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu nr KW CZ1Z/00073691/4.
Zarządzeniem nr 131 Burmistrza Łaz z dnia 17 listopada 2015 r. przeprowadzono
konsultacje przedłożonego projektu uchwały na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy
z
dnia
8
marca
1990
r.
o
samorządzie
gminnym
(t.j.
Dz.U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XII/337/10 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: określenia sposobu
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

14

pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego,
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Czas konsultacji od 26.11.2015 r. do 04.12.2015 r.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska
zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 6 głosów za) w/w projekt uchwały.
Komisja Rozwoju i Promocji w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie ( 4 głosy 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 14 Radnych.

Rada Miejska w Łazach podjęła jednogłośnie ( 14 głosów za, 1 Radna
nieobecna) Uchwałę Nr XI/96/15 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
na terenie Gminy Łazy.
Do punktu nr 16.
Radna Elżbieta Petryka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – powiedziała, że
do Rady Miejskiej w Łazach wpłynęła kolejna skarga mieszkanki Łaz dot. budowy
kanalizacji na terenie Łaz, która została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę w dniu 9 listopada 2015 roku.
Komisja zapoznała się z treścią skargi i uznała, że skarżąca wniosła kolejną skargę
mającą ten sam przedmiot, który to rozpatrywany był w 2012 roku i w tej sprawie
Rada Miejska w Łazach podjęła Uchwałę Nr XIX/162/12 R z dnia 31 sierpnia 2012
r. uznając skargę za bezzasadną.
W związku z tym, że skarga nie zawiera nowych okoliczności i nowych treści
Komisja Rewizyjna stosownie do zapisu art. 239 Kpa podtrzymuje stanowisko
zawarte w Uchwale Nr XIX/162/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i uznaje skargę za
bezzasadną bez zawiadamiania skarżącego.
Poinformowała, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła głosowanie w tej sprawie
i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie większością głosów ( 3 głosy za, 1 głos
przeciwny ) .
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Przewodnicząca Komisji dodała, że Komisja Rewizyjna wysłuchała Panią Martę
Lipiec Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju która
poinformowała, że
przystępując do budowy kanalizacji Gmina występowała do mieszkańców, których
posesje były ujęte w I etapie budowy kanalizacji z informacją o opracowywanym
projekcie budowy kanalizacji i możliwością zgłaszania uwag i propozycji co do
właściwego zaprojektowania przyłączy do posesji. Organizowane były spotkania
z mieszkańcami, jak również bezpośrednio w terenie z projektantami. Skarżąca nie
uczestniczyła w spotkaniach i nie zgłaszała do tut. Urzędu swoich uwag do
powstającego projektu. Zakwestionowała sposób podłączenia oraz wykonania
przyłącza na swojej posesji dopiero w momencie realizacji inwestycji.
Inżynier kontraktu nadzorujący wykonanie I etapu kanalizacji po przeprowadzonej
rozmowie z mieszkanką Łaz zmienił na jej prośbę usytuowanie studzienki rewizyjnej
na posesji i wydał polecenie dla wykonawcy celem wykonania. Decyzja ta
spowodowała zatrzymanie robót przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego na okres trzech miesięcy.
Pani skarżąca nie podłączyła się do wybudowanej studzienki rewizyjnej
zlokalizowanej na własnej działce, żądając wykonania podłączenia z innej strony
budynku, co wiązało się ze zmianą projektu i pozwoleniem na budowę.
Poniesione koszty byłyby kosztami niekwalifikowanymi i Gmina za te zmiany
musiałaby zapłacić z własnych środków. Szacunkowy koszt projektu i wykonania to
ok.50 tys.zł.
W związku z powyższym Przewodnicząca komisji Rewizyjnej zwróciła się do Rady
Miejskiej o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - poinformowała,
że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w Łazach w dniu 2 grudnia 2015 roku.
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 14 Radnych.
Rada Miejska w Łazach podjęła większością głosów ( 13 głosów za, 1 głos
przeciwny, 1 Radna nieobecna) Uchwałę Nr XI/97/15 w sprawie: podtrzymania
stanowiska zawartego w Uchwale Nr XIX/162/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
31.08.2012 r.
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Do punktu nr 17.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Do punktu nr 18.
Radny Ryszard Słowikowski – zapytał:
- kiedy zostaną wyczyszczone studzienki kanalizacyjne, bo są zanieczyszczone
spadającymi liśćmi i zalewają właścicielom posesji piwnice,
- czy w przyszłym roku zostanie wykonany remont w Łazach, ul.Kolewrot gdyż od
bardzo dawna zabiega o to,
- co dalej z „Biedronką” i parkingiem przy sklepie, gdyż dewastowany jest skwerek
przez parkujące samochody a właściciele sieci „Biedronki” zobowiązali się do
wykonania parkingu na wygospodarowanym na ten cel terenie, niedaleko sklepu.
Do punktu nr 19.
Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz – złożył na ręce Pani Przewodniczącej
informację z prac Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego w Łazach za okres od
7 października 2015 r. do 8 grudnia 2015 r jak niżej:
„08.10.2015 r.
Tegoroczne obchody Dnia Seniora w Gminie Łazy połączone zostały z uroczystą
inauguracją nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach
i rozpoczęły się spotkaniem przedstawicieli wszystkich środowisk senioralnych w Sali
Narad Urzędu Miejskiego w Łazach. Podczas spotkania przedstawiciele Władz
Gminy przekazali symboliczny klucz do bram miasta, podkreślając tym samym wolę
realizacji polityki senioralnej w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami najstarszych
mieszkańców gminy. Dalsza część programu obchodów miała miejsce w MOK Łazy,
gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych podstawowych badań profilaktycznych
przy stoiskach zorganizowanych przez Przychodnię „ Promed Łazy”, a następnie
uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łazach.
09.10.2015 r.
Wspólnie z Przewodniczącą oraz Radnymi Rady Miejskiej uczestniczyłem
w dorocznych uroczystościach ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na nowych
uczniów szkół publicznych i niepublicznych. Wszystkie te uroczystości obchodzone
były z należytym poszanowaniem tradycji i miały charakter podniosłego święta każdej
szkoły, w którym chętnie uczestniczyli radni z danego terenu, inni szacowni goście
oraz liczne grupy rodziców. Łącznie w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło naukę
i złożyło ślubowanie 203 uczniów z 12 klas pierwszych w szkołach podstawowych
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publicznych i niepublicznych oraz 150 uczniów z 8 klas pierwszych w gimnazjach
publicznych.
12.10.2015 r.
Podczas uroczystej Gali Finałowej V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Gmin i Powiatów, zorganizowanej w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego, odebrałem przyznany Gminie Łazy po raz drugi Certyfikat
„Samorządowego Lidera Edukacji” oraz po raz pierwszy Certyfikat nadzwyczajny
„Primus”. Program ten realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC i jest
wyrazem docenienia naszej gminy za podejmowanie wartościowych inicjatyw
w dziedzinie edukacji, które są uznawane za przykład dobrych praktyk na skalę
ogólnopolską. W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”
certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski,
w tym Gmina Łazy. Natomiast wyróżnienie „Primus” otrzymały samorządy, które
w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tym
roku Statuetka „Primus” trafiła również do Gminy Łazy, która znalazła się w gronie
17 gmin nagrodzonych tym certyfikatem.
14.10.2015 r.
W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej jak zawsze z należytym szacunkiem
i w podniosłym charakterze uczestniczyliśmy w gminnej akademii dla czynnych
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zorganizowanej w sali widowiskowej
MOK w Łazach. Uroczystość ta tradycyjnie była okazją do wyróżnienia nauczycieli
i dyrektorów placówek oświatowych. W tym roku wręczono pięć Nagród Burmistrza,
dwadzieścia sześć Wyróżnień Burmistrza oraz Dyplomy Podziękowania, nagrody,
upominki i listy gratulacyjne. Podczas akademii odebraliśmy ślubowanie od czterech
nauczycieli, którzy w tym roku zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Z muzycznymi życzeniami wystąpił zespół „Zmora” z Niegowonic oraz grupa uczniów
z kl. II SP 1 w Łazach oraz ich rodziców, którzy przypomnieli widzom wiersz „Rzepka”
Juliana Tuwima w niecodziennej inscenizacji.
Niecodziennym podsumowaniem naszych obchodów Dnia Edukacji Narodowej była
uroczystość w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
podczas której Pani Urszula Grzywa odebrała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty
za wysokie osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W imieniu organu
prowadzącego Pani Dyrektor towarzyszyły w tej doniosłej chwili Sekretarz Gminy
oraz Kierownik WEKiZ.
17.10.2015 r.
Brałem udział w obchodach Jubileuszowych 55-lecia istnienia Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Turzy w czasie których został przekazany lekki samochód
pożarniczy. Samochód zakupiono dzięki dotacji w kwocie 70.000 zł z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji w wysokości
50.000 zł z Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Gmina Łazy przekazała
kwotę 15.999,99 zł. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, władze
samorządowe i strażackie. Jubileusz był okazją do gratulacji podziękowań
i odznaczeń druhów strażaków.
19.10.2015 r.
W Miejskim Domu Kultury w Łazach w ramach Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się
spotkanie emerytowanych nauczycieli szkół, przedszkoli oraz żłobka jak również
pracowników administracji i obsługi. Uroczystość poprzedziły występy artystyczne
zespołu Sweet Voices z MOK w Porębie oraz występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łazach.
20.10.2015r.
W Urzędzie Miejskim w Łazach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu
przeprowadzono ćwiczenie obronne. Tematem ćwiczenia było: Sprawdzenie systemu
kierowania realizacją zadań operacyjnych przez podmioty uczestniczące
w ćwiczeniach w czasie osiągania stanów gotowości obronnej państwa na terenie
powiatu zawierciańskiego. Osiągnięcie gotowości do udziału Starostwa Powiatowego
w Zawierciu oraz Urzędów Gmin Powiatu Zawierciańskiego w systemie kierowania
obroną państwa. W ćwiczeniu wzięły udział komórki organizacyjne Urzędu
Miejskiego w Łazach oraz organizacyjne: Promax Sp. z o.o., OPS w Łazach, MOK
w Łazach, OSiR w Łazach. W ramach ćwiczenia uruchamiany był system stałych
dyżurów oraz realizowano systematycznie napływające zadania operacyjne.
Uczestniczyłem w Konferencji Senioralnej zorganizowanej z inicjatywy Rady
Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Konferencja odbyła się w dniu obchodów
Europejskiego Dnia Seniora i była okazją do zaprezentowania działań realizowanych
przez instytucje i podmioty społeczne na rzecz seniorów.
21.10.2015 r.
Uczestniczyłem w dorocznym Jesiennym Seminarium Szkoleniowym Funkcyjnych
Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zawierciańskiego, które odbyło
się w remizie OSP Ryczów. W spotkaniu udział brali członkowie Zarządu Oddziału
Powiatowego i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Powiatowej i Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,
władze samorządowe oraz Prezesi Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z całego powiatu. Szkoleniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
w Zawierciu, Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona. Głównym tematem
seminarium była zbliżająca się w roku 2016 kampania walnych zebrań
sprawozdawczo-wyborczych OSP oraz przygotowanie do Zjazdów Gminnych
i Powiatowego.
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24.10.2015 r.

Dzięki gościnności dyrekcji Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach
uroczyście rozpoczęliśmy w auli tej placówki trzeci rok akademicki Uniwersytetu
Dziecięcego w Łazach. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Wyższą Szkołą
Biznesu w Dąbrowie Górniczej i skierowana jest do ok. 80 dzieci w wieku 6-12 lat
ciekawych świata i żądnych wiedzy w szerszym zakresie niż proponują to programy
nauczania w szkołach podstawowych. W tym roku planuje się 10 comiesięcznych
wykładów, organizowanie spotkań międzyuniwersyteckich i wspólne wycieczki oraz
na zakończenie roku akademickiego międzypokoleniowy „Pociąg do nauki”.
Tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje różne dziedziny nauki – od zagadnień
związanych z fizyką i chemią po biologię, matematykę i historię. Wszystkie
zagadnienia prezentowane będą w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci,
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i eksperymentów z udziałem widowni.
W Zawierciu w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” po raz drugi odbył się Kongres
Seniorów Ziemi Zawierciańskiej pod hasłem „Starzejemy się w dobrym stylu”.
Podczas kongresu poruszone zostały sprawy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej,
aktywnego starzenia się oraz współpracy organizacji senioralnych działających na
terenie powiatu zawierciańskiego. Odbyło się szereg wykładów i prelekcji lekarzy,
dietetyków, specjalistów ochrony zdrowia oraz spotkań warsztatowych połączonych
z prezentacją sprzętu medycznego.
28.10.2015 r.
Uczestniczyłem w obchodach Dnia Seniora w Klubie „Semafor”. Wspólnie
z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łazach złożyliśmy seniorom życzenia.
30.10. i 3.11.2015 r.
W dniach 30 października i 3 listopada br. uczestniczyłem w spotkaniu
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Tematem spotkania był
problem organizacji linii autobusowych, które należą do zadań Marszałka,
a w szczególności kontynuowania modelu funkcjonującego już od kilku lat,
a dotyczącego na terenie naszej Gminy linii autobusowych Nr: 140, 609 i 637.
W trakcie spotkań uzgodniono przedłużenie funkcjonowania dotychczasowego
modelu organizacji linii autobusowych na rok 2016.
05.11.2015 r.
Odbyło się spotkanie z Sołtysami z terenu naszej Gminy dotyczące występujących
potrzeb remontowo-inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach. Kolejne spotkanie
zaplanowane jest na początek przyszłego roku i będą odbywały się cyklicznie.
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07.11.2015 r.
Uczestniczyłem w obchodach 55 lecia Koła Łowieckiego CIETRZEW w Łazach, które
odbyły się w Rokitnie Szlacheckim.
09.11.2015 r.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się
„Konferencja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020’’. Podczas spotkania zaprezentowane
zostały działania PROW na lata 2014 – 2020 realizowane przez Samorząd
Województwa oraz przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze
szczególnym uwzględnieniem działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych), a także tematyka związana
z działalnością Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Spotkanie
otworzył Pan Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Pan
Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich.
W Urzędzie Miejskim w Zawierciu wziąłem udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta Zawiercie. Spotkanie dotyczyło projektu „OLZA”
realizowanego przez przedsiębiorstwo Rathdowney Polska Sp. z o.o. i sprawom
ewentualnego uruchomienia kopalni cynku i ołowiu.
10.11.2015 r.
W sali widowiskowej MOK w Łazach miałem okazję uczestniczyć w dorocznej
uroczystości pasowania uczniów pierwszych roczników Zespołu Szkół
im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Złożenie przysięgi przez klasy mundurowe
i ślubowania pozostałych pierwszoklasistów poprzedził pokaz musztry na placu przy
fontannie w centrum miasta, a całą uroczystość uświetniły występy artystyczne
uczniów.
11.11.2015 r.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Łazy rozpoczęły się już 6
listopada uroczystym apelem zorganizowanym w Publicznym Przedszkolu nr 1
im. J. Brzechwy w Łazach. Przedszkolaki we współpracy z uczniami Zespołu Szkół
im. prof. R. Gostkowskiego przedstawiły wzruszającą lekcję naszej historii.
W Dniu Niepodległości wspólnie z mieszkańcami wzięliśmy udział we Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Łazach,
a następnie delegacje władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń złożyły kwiaty
pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku dworca „w hołdzie mieszkańcom
Miasta i Gminy Łazy poległym w walkach o wolność i niepodległość ojczyzny”.
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie zaprezentowali w sali MOK
w Łazach słowno-muzyczny montaż patriotyczny upamiętniający 97. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwolennicy uhonorowania narodowego
święta poprzez ruch na świeżym powietrzu wzięli udział w Biegu Niepodległości
zorganizowanym w Łazach już po raz trzeci. Łącznie na linii startu stanęło prawie
130 biegaczy, podzielonych na kilka kategorii wiekowych. Główną nagrodę - Szablę
Regionu IPA Zawiercie, zdobył ponownie Łukasz Gurtkiewicz. Szczególnym
momentem obchodów patriotycznego święta było przekazanie oznakowanego
samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Łazach, którego zakup
dofinansowano ze środków budżetowych Gminy.
18.11.2015 r.
Wziąłem udział w spotkaniu reprezentantów gmin podregionu sosnowieckiego, które
odbyło się w Zawierciu. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych
z aktualnie trwającymi oraz najbliższymi planowanymi naborami wniosków w ramach
RPO WSL 2014 - 2020, w tym w szczególności przebieg procedury oceny projektów
w zakresie zgodności ze Strategią ZIT. Omówiono również harmonogram naborów
na rok 2015 i 2016, założenia do opracowania planu zrównoważonej mobilności
miejskiej, najistotniejsze zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz stan gotowości projektów z zakresu gospodarki
ściekowej. Kolejny raz Gmina Łazy potwierdziła gotowość do realizacji projektu
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Urząd Marszałkowski planuje ogłoszenie
konkursu na przełomie czerwca i lipca 2016 roku.
22.11.2015 r.
Po raz ósmy na uroczystej gali zorganizowanej w sali widowiskowej MOK zostały
wręczone „Kulturniaki” - honorowe nagrody Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach dla
lokalnych mecenasów kultury. Tradycją stało się wręczanie „Kulturniaków” wszystkim
firmom, instytucjom i osobom prywatnym zaangażowanym w pomoc na rzecz
gminnych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w ciągu minionego roku przez
MOK. Wydarzenie to uświetnił koncert piosenek Anny German w wykonaniu
znakomitych solistów z Łaz i Zawiercia, którym towarzyszyły Zawierciańska
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Leopolda Stawarza i Michała Rusa
oraz Licealny Chór Kameralny pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej. Wysoki poziom
organizacyjny i profesjonalizm wykonawców sprawił, że publiczność owacją na
stojąco podziękowała wszystkim wykonawcom koncertu.
23.11.2015 r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyło się posiedzenie Zarządu MiejskoGminnego ZOSP RP w Łazach. Tematem było omówienie kalendarium wyborczego
w 2016 r. w jednostkach OSP i Związku OSP RP. Ustalono harmonogram zebrań
sprawozdawczo-wyborczych oraz podjęto uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego
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Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego w Łazach. Omawiano zasady nadawania
odznaczeń, odznak i wyróżnień zgodnie z Regulaminem ich przyznawania,
przygotowywanie wniosków na odznaczenia strażackie oraz dofinansowanie do
zakupu sprzętu, umundurowania i remontów.
26.11.2015 r.
W wyniku udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub Sportowa
Polska w ramach Programu „Budujemy Sportową Polskę” otrzymaliśmy Certyfikaty
Wyróżnienia „Sportowa Gmina 2015” oraz Wyróżnienia „Pasjonat Sportowej Polski”.
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” są przyznawane od 7 lat samorządom, które
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z aktywnym
programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Obiekty takie zapewniają swoim
mieszkańcom szeroką ofertę sportową i rekreacyjną oraz wspierają organizację
imprez sportowych, przez co podnoszą atrakcyjność swoich miast i gmin. Gmina
Łazy znalazła się wśród 38 miast i gmin najwyżej ocenionych przez komisję
konkursową. Natomiast celem przyznawania tytułu „Pasjonat Sportowej Polski”,
przyznawanego po raz trzeci, jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które
budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację, działają na rzecz sportu
dzieci i młodzieży oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia, a za sprawą
swoich działań staje się wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów
i sportowców. Tytuł taki został w tym roku przyznany Burmistrzowi Łaz, który znalazł
się wśród 24 osób nagrodzonych tym wyróżnieniem w tym roku.
27.11.2015 r.
Szczególnie uroczyście uczciliśmy w tym roku kolejarskie święto. Z okazji Dnia
Kolejarza dokonaliśmy długo oczekiwanego przez społeczność Gminy uroczystego
przekazania miastu i mieszkańcom odrestaurowanego zabytkowego parowozu.
Uroczystość odbyła się na Placu Dworcowym w Łazach w obecności emerytowanych
i obecnych kolejarzy, mieszkańców Łaz, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach
i Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach oraz zaproszonych gości.
Nowy symbol miasta otoczony będzie opieką Izby Tradycji i uczniów Zespołu Szkół
im. prof. R. Gostkowskiego, a honorowym patronatem objęli go emerytowani
kolejarze z Łaz. Lokomotywa stoi na torowisku w centrum Łaz, specjalnie
przygotowanym przez Polskie Linie Kolejowe i można ją podziwiać zarówno
z zewnątrz jak i wejść do środka po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Gminnej
Izby Tradycji, która zaprasza jednocześnie do obejrzenia wystawy Historii
Łazowskiego Kolejnictwa.
28.11.2015 r.
Prawie 100 zawodników w Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Pływaniu, które
odbyły się w Parku Wodnym „Jura” w Łazach w ramach XIV Śląskiej Policyjnej
Spartakiady Sportowej.
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Zawody adresowane są do policjantów, którzy w sezonie letnim pełnią służbę w
rejonie akwenów wodnych, a zawody pływackie są ostatnią z dyscyplin sportowych
przewidzianych w regulaminie Wojewódzkiej Spartakiady i służą wyłonieniu
reprezentantów województwa śląskiego do zawodów ogólnopolskich. Nagrody
zwycięzcom wręczał insp. Roman Rabsztyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach.
Po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych z Łaz, Częstochowy, Zawiercia,
Trzebini i Klucz wystartowali w Jurajskiej Lidze Pływackiej w Parku Wodnym „Jura”
w Łazach, organizowanej przez UKS „Jedynka” i Park Wodny „Jura” we współpracy
z Urzędem Miejskim i ZS 1 w Łazach. Zawodnicy walczyli o puchar przechodni, po
ostatnich zawodach będący w posiadaniu UKS „Jedynka”. W tegorocznej edycji
o tytuł najlepszego pływaka walczyło około 150 młodych zawodników.
W ostatecznym podsumowaniu nasi sportowcy z UKS „Jedynka” zajęli ponownie
I miejsce przed reprezentacjami z Częstochowy, Zawiercia, Trzebini i Klucz. Jurajska
Liga Pływacka to szansa dla młodzieży szkolnej na naukę i doskonalenie pływania
oraz doskonała okazja do promowania dzieci z małych miejscowości i wymiany
doświadczeń pomiędzy ośrodkami pływackimi na Jurze.
03.12.2015 r.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach obchodziły swe 11. urodziny, które przypadają
w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Swój jubileusz 10 lat istnienia
obchodziło także Centrum Integracji Społecznej działające przy Chrześcijańskim
Stowarzyszeniu Dobroczynnym. Uroczystości odbyły się w sali widowiskowej MOK
w Łazach i zgromadziły liczną grupę gości oraz przyjaciół osób niepełnosprawnych.
Po obejrzeniu okolicznościowej prezentacji multimedialnej mieliśmy sposobność
przekonać się o dokonaniach uczestników warsztatów w minionym roku, obejrzeć
występy artystyczne w ich wykonaniu oraz wręczyć tradycyjne upominki urodzinowe.
Nie zabrakło też podziękowań i tradycyjnych „Drzewek dobroci” dla sponsorów i osób
wspierających pracę Warsztatów oraz specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu.
04.12.2015 r.
Miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystych obchodach Dnia Górnika, które
rozpoczęły się w naszej gminie 2 grudnia w Szkole Podstawowej im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej, której przedszkolaki i uczniowie wszystkich klas wraz
z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiesiółce złożyli wokalno-taneczne życzenia
zaproszonym górnikom oraz Dyrekcji PPUH „DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice S.A.
Następnie delegacja władz samorządowych i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy
wzięła udział w uroczystej Gali Barbórkowej, która odbyła się w sali teatralnej
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.
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Po raz drugi w Łazach odbyła się gala „Człowiek dla człowieka – II Gala
Wolontariatu”. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach stanęli darczyńcy
i społecznicy roku 2015, którzy wspierają finansowo i nie tylko działania Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łazach. Wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej jest coraz więcej i z roku na rok ludzi dobrej woli wciąż
przybywa. Osoby wyróżnione podczas gali to społecznicy i darczyńcy, odkrywający
sens życia w dawaniu dobra drugiemu człowiekowi. Podczas gali wręczono statuetki
w trzech kategoriach: Darczyńca Roku, Laur Wolontariatu i Społecznik Roku. Galę
uświetniły występy artystyczne. Na scenie wystąpili najmłodsi mieszkańcy gminy,
podopieczni świetlicy środowiskowej „Stokrotka”.
07.12.2015 r.
Z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się spotkanie
Parlamentarzystów i Samorządowców Województwa Śląskiego. Podczas spotkania
poruszono tematy związane z ustrojem Samorządu Terytorialnego, Oświatą oraz
polityką społeczną.
Umowy przetargowe
W dniu 19 października br., kończąc postępowanie przetargowe, podpisano umowy
na „zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w okresie do
31 marca 2018 r.”. Wykonawcą w sektorze I została firma F.U.H. FABEX Fabian
Czapla, natomiast wykonawca w sektorach II, III, IV i V została firma F.U.H.JANEX
Janusz Bobela.
Akty notarialne
14 października br. został spisany Akt Notarialny, dotyczący sprzedaży lokalu
użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 34 w Łazach.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 28 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Łaz”.
Do punktu nr 19.
Pan Burmistrz na wniosek Radnego Słowikowskiego dot. czyszczenia studzienek
kanalizacyjnych odpowiedział, że będzie to wyczyszczone żeby nadal nie zalewały
posesji mieszkańców. Dodał, że studzienki były czyszczone na wiosnę oraz na
bieżąco w razie potrzeby.
Jeżeli chodzi o remont ul. Kolewrot to jest to propozycja do przyszłorocznego
budżetu. Jest taka propozycja, aby Radni spotkali się po Nowym Roku i ustalili
zakres prac remontowo-inwestycyjnych. Dodał, że Radny Słowikowski dość długo
postuluje w tej sprawie i jest to ważny szlak komunikacyjny łączący dużą dzielnicę
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Młynek i właściwie odciążającą , bo to jest obwodnica Osiedla XXX-Lecia na ul.
Konopnickiej i sygnalizuje, że warto się nad tym pochylić.
W sprawie parkingu przy „Biedronce” w Łazach to nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego Radna Anna Paciej proponuje aby
na najbliższym posiedzeniu komisji zająć się tą sprawą, gdyż do tej pory nie ma
żadnych efektów. Posiadamy teren na wykonanie parkingu oraz nasz otwartość w tej
sprawie. Należy poinformować „Biedronkę”, że w najbliższym czasie zostaną
postawione znaki zakazu i nie będzie można tam parkować. Na pewno przez jakiś
czas pretensje mieszkańców, którzy nie będą mogli tam parkować na pewno się
skupią na Radnych i na nas, ale jest to chyba jedyny sposób, bo w tej chwili
argumentów innych nie mamy.
Radny Słowikowski – zaproponował aby w tej sprawie powołać Komisję ds. ruchu
drogowego, która by sprawdziła co dzieje się w każdy piątek i sobotę na terenie
wokół „Biedronki”. Komisja z pewnością zakaże tam parkowania.
Do punktu nr 20.
Radni nie zabrali głosu.
Henryk Sobieraj – Sołtys Sołectwa Wysoka – poprosił o interwencję Pana
Burmistrza w sprawie jeżdżących ul. Paderewskiego i Kościuszki quadów, które
rozjeżdżają nawierzchnię drogi i chodniki, niszcząc je.
Do punktu nr 21.
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 2 grudnia
2015 roku. Korespondencja znajduje się w Biurze Rady do wglądu.
Podziękowała Radnym za udział w imprezach jakie były w tym czasie organizowane
na terenie naszej Gminy.
Do punktu nr 22.
Wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach - zamknęła obrady XI
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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