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I. WSTĘP
W tym roku po raz pierwszy organ wykonawczy jest zobowiązany przygotować raport
o stanie gminy, powiatu czy województwa, zaś organ stanowiący do przeprowadzenia
z udziałem mieszkańców debaty nad tym dokumentem.
Raport o stanie gminy Łazy obejmuje:
1.

ogólną charakterystykę miasta i gminy,

2.

demografię,

3.

stan finansów gminy,

4.

realizację budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego,

5.

informację o stanie mienia komunalnego,

6.

strategię Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 - 2020+,

7.

ład przestrzenny,

8.

środowisko,

9.

ochronę przyrody,

10. oświatę,
11. kulturę i sport,
12. politykę społeczną,
13. ochronę przeciwpożarową i działalność OSP,
14. politykę senioralną,
15. współpracę z organizacjami pozarządowymi,
16. realizację uchwał.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY (W TYM DEMOGRAFIA)
Gmina Łazy jest położona we wschodniej części województwa śląskiego, nieopodal granicy
z województwem małopolskim. Obszar administracyjnie należy do powiatu zawierciańskiego.
Powierzchnia gminy to 13277,8 ha (132,8 km2). Gmina graniczy z gminami miejskimi Poręba
i Zawiercie (od północy) oraz Dąbrowa Górnicza (od południa), a także z gminami miejsko wiejskimi Ogrodzieniec i Klucze (od wschodu) oraz Siewierz (od zachodu). Gmina ma
charakter miejsko - wiejski, a w jej skład wchodzi miasto Łazy oraz 14 sołectw: Turza, Kuźnica
Masłońska, Rokitno Szlacheckie, Hutki - Kanki, Grabowa, Skałbania, Niegowoniczki,
Niegowonice, Trzebyczka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, Wysoka
i Ciągowice.
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Demografia Gminy Łazy
Analiza demografii gminy na przestrzeni ostatnich trzech lat (2016 r. - 15.595, 2017 r. 15.552, 2018 r. - 15501) wykazuje spadek liczby mieszkańców na poziomie 94 osób. Jest to
skutek ogólnopolskiego problemu - przyrost naturalny jest ujemny.
Ludność:
miasto - 6562,
sołectwa - 8939,
Chruszczobród - 1650,
Chruszczobród Piaski - 215,
Ciągowice - 629,
Grabowa - 679,
Hutki - Kanki - 69,
Kuźnica Masłońska - 150,
Niegowonice - 1902,
Niegowoniczki - 566,
Rokitno Szlacheckie - 1191,
Skałbania - 74,
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Trzebyczka - 86,
Turza - 292,
Wiesiółka - 277,
Wysoka - 1159.
Razem liczba mieszkańców w Gminie Łazy na 31.12.2018 r. - 15501.
Urodzenia, zgony, przyrost naturalny - miasto, gmina:
urodzenia ogółem - 148,
urodzenia w mieście - 54,
urodzenia w sołectwach - 94,
zgony ogółem - 205,
zgony w mieście - 80,
zgony w sołectwach - 125.
Saldo migracji:
Ubyło z gminy na skutek wymeldowania - 51 osób.
Cudzoziemcy:
Zameldowano ogółem 24 osoby,
w tym:
23 osoby z Ukrainy,
1 osobę z Włoch.
Dowody osobiste:
Zgłoszenia utraty dowodu - 70,
Przyjęte wnioski o wydanie DO - 1552,
Wydano DO - 1840.
Zawarcie związku małżeńskiego - w 2018 r. zarejestrowano w USC Łazach 63 akty małżeńskie.
Rejestracja przedpoborowych, poborowych - objętych rejestracją zostało 62 mężczyzn
w wieku 18 lat.
Stan ewidencji działalności gospodarczej - wg liczby złożonych wniosków w systemie CEIDG
przez pracowników Urzędu:


wnioski o założenie działalności - 67,



wnioski o zawieszenie działalności - 88,



wnioski o zakończenie działalności - 61.
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III. FINANSE GMINY
1.

Wykonanie dochodów, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, dynamika.
DOCHODY/LATA

Ogółem dochody

2018

2017

2016

2015

2014

62.716.479

55.569.614

51.065.339

44.274.296

53.459.994

112,9%

108,8%

115,3%

82,8%

122,0%

Dynamika (rok bieżący/rok
poprzedni)
Razem dochody własne
w tym:

36.701.033

30.362.893

28.283.953

26.461.234

34.886.706

- udział w podatku
dochodowym od osób
fizycznych i prawnych
(dynamika)

16.439.765
110,4%

14.893.254
109,0%

13.662.434
107,3%

12.734.191
108,0%

11.791.983
109,1%

- podatki i opłaty
(dynamika)

10.667.963
106,1%

10.053.984
104,0%

9.671.898
106,8%

9.058.098
111,8%

8.104.965
108,1%

58,5%

54,6%

55,4%

59,8%

Udział w dochodach
ogółem
Dynamika (rok bieżący/rok
poprzedni)

120,9%

107,4%

106,9%

75,8%

65,3%
152,5%

W roku 2018 zrealizowano dochody w wysokości 62.716.479 zł i było to o 12,9% więcej
niż w roku poprzednim - 2017. Był to trzeci rok wzrostu dochodów ogółem. W roku 2015
załamanie dynamiki wzrostu dochodów własnych wynika z incydentalnie wysokich dochodów
własnych zrealizowanych w roku poprzednim, czyli 2014 pochodzących ze sprzedaży
nieruchomości w wysokości 11.483.144 zł.
Dochody własne, czyli podatki i opłaty (podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn; opłaty:
skarbowa,

wieczyste

użytkowanie,

eksploatacyjna,

adiacencka,

planistyczna,

za

gospodarowanie odpadami, za korzystanie z przystanków, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody
z majątku (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku), sprzedaż usług i pozostałe dochody (odsetki,
koszty upomnień, kary) zrealizowane zostały w wysokości 36.701.033 zł i były o 20,9% wyższe
niż w roku poprzednim. Dochody te w ostatnich trzech latach stale rosną i stanowiły w 2018 r.
58,5% łącznej kwoty dochodów.
Wpływy z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych i udział w podatku dochodowym od osób
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prawnych, zrealizowane zostały w wysokości 16.439.765 zł. Wysokość udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych w latach 2014 - 2018 kształtował się w wysokości od 80.000
zł do 160.000 zł. Dochody z tego tytułu, w ostatnich pięciu latach, wykazują znaczną dynamikę
wzrostu. Wskaźnik ten kształtował się w granicach od 104,0% do 111,8%.
Poniżej na diagramie przedstawiono powyższe dane w formie graficznej.
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Wykonanie wydatków ogółem, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
dynamika.
WYDATKI/LATA

Wydatki ogółem
Dynamika
Wydatki bieżące
Dynamika
Udział w wydatkach
Ogółem
Wydatki majątkowe
Dynamika
Udział w wydatkach
ogółem

2018

2017

2016

2015

2014

64.897.670

58.758.920

51.125.106

46.952.422

46.059.147

110,4%

114,9%

108,9%

101,9%

102,1%

54.291.181

50.609.282

47.884.629

42.006.742

39.363.919

107,3%

105,7%

114,0%

106,7%

107,1%

83,7%

86,1%

93,7%

89,5%

85,5%

10.606.489

8.149.637

3.240.477

4.945.680

6.695.227

130,1%

251,5%

65,5%

73,9%

80,3%

16,3%

13,9%

6,3%

10,5%

14,5%

6

Wydatki w roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 64.897.670 zł i były o 10,4%
wyższe niż w roku poprzednim. W całym okresie od 2014 r. do 2018 r. wykazują stałą tendencję
wzrostową, pomimo że wydatki majątkowe w latach 2014 - 2016 wykazywały znaczny spadek.
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Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 54.291.181 zł i były o 7,3% wyższe
niż w roku poprzednim. W okresie od 2014 r. do 2018 r. wskazują stałą tendencję wzrostową.
Do roku 2016 można zauważyć niekorzystne zjawisko szybszego wzrostu wydatków bieżących
niż wydatków ogółem. W latach 2017 - 2018 tempo wzrostu wydatków bieżących zostało
wyhamowane i rosną one w tempie niższym niż wydatki ogółem.
Wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 10.606.489 zł.
W tym wydatki inwestycyjne wyniosły 5.610.389 zł, pozostałe 4.996.100 zł, to wydatki na
wniesienie udziałów do spółki gminnej Promax. Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2018
wykazują znaczący wzrost w stosunku do lat poprzednich, kiedy ich dynamika malała z roku
na rok. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2018 wynosił 16,3%,
a w latach poprzednich od 6,3% do 14,5% wydatków ogółem.
3.

Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny.
dochody bieżące wydatki bieżące
2014

39 736 051

39 363 919

nadwyżka
operacyjna
372 132

2015

42 538 208

42 006 742

531 466

2016

50 585 420

47 884 629

2 700 791

2017

53 011 244

50 609 282

2 401 962

2018

55 510 151

54 291 181

1 218 970
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W latach 2014 - 2018 była wypracowywana nadwyżka operacyjna, początkowo niewielka
odpowiednio 372.132 zł i 531.466 zł, w kolejnych dwóch latach w wysokości 2.700.791zł
i 2.401.962 zł, a w roku poprzednim 1.218.970 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej oraz
wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku determinuje wysokość dopuszczalnego
wskaźnika spłat zobowiązań finansowych.
4.

Zadłużenie ogółem.
Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniosło 34.507.297 zł w tym z tytułu leasingu

7.638.316 zł. Od roku 2014 zmniejszyło się łącznie o 2.498.851 zł, w tym z tytułu leasingu
o 3.368.314 zł, co oznacza, że z tytułu kredytów wzrosło o 869.463 zł.
zadłużenie ogółem

37 006 148

34 639 870

11 006 630

5.

9 119 798

2015

34 507 297

34 240 705

34 175 235

10 063 214

2014

w tym leasing

2016

8 176 382

2017

7 638 316

2018

Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia.
Poniżej na diagramie przedstawiono spełnienie warunku z artykułu 243 ustawy o finansach

publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań finansowych w latach 2014 - 2018
znacząco przewyższał rzeczywistą wysokość spłat. W roku 2018 spłaty wyniosły 1.069.103 zł
przy dopuszczalnej kwocie w wysokości 3.198.540 zł.
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IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Rok 2018 to kolejny rok realizacji budżetu obywatelskiego oraz funduszy sołeckich.
1.

Na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r. przeznaczono
kwotę 70 tys. złotych.
Wpłynęły 4 wnioski. Najwięcej głosów (705) otrzymał projekt uporządkowania miejsc

postojowych i utwardzenia poboczy przy ul. Wyzwolenia w Łazach, w sąsiedztwie Osiedla
Podlesie i to on został zrealizowany. Głosowano także na propozycje remontu skwerku przy
ul. Jesionowej i Spółdzielczej w Łazach (555 głosów), remontu nawierzchni na ul. Księdza
Szostka w Łazach (468 głosów) oraz położenia nakładki asfaltowej na ul. Laskowej w Łazach
(237 głosów). Oddano 1965 ważnych głosów.
2.

Realizacja funduszu sołeckiego.
Mieszkańcy Sołectw podczas zebrań wiejskich zadecydowali, które zadania zostaną

zrealizowane. Są to przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia mieszkańców, należące do
zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 292.386,39 zł.
W wydatkach uwzględniono kwoty dofinansowania z przedsięwzięć lokalnych:
 Trzebyczka - 11.339,47 zł,
 Grabowa - 31.476,60 zł,
 Niegowonice - 35.093,39 zł,
 Niegowoniczki - 20.025,16 zł,
 Ciągowice - 26.872,01 zł,
 Rokitno Szlacheckie - 30.808,39 zł,
 Wysoka - 30.778,00 zł,
 Wiesiółka - 16.866,09 zł,
 Turza - 17.518,12 zł,
 Chruszczobród - 30.808,01 zł,
 Chruszczobród Piaski - 15.398,29 zł,
 Hutki - Kanki - 11.393,21 zł,
 Kuźnica Masłońska - 2.460,00 zł,
 Skałbania - 11.549,65 zł.
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V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gmina Łazy na dzień 31.12.2018 r. posiada udokumentowany stan mienia komunalnego
o ogólnej powierzchni gruntów 663,2279 ha stanowiących 1804 działek. Wartość mienia
komunalnego wynosi łącznie 100.837.914,13 zł.
W odniesieniu do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego z dnia 31.12.2017 r.
odnotowano z uwzględnieniem dokonywanej sprzedaży i nabywania w zasoby mienia
komunalnego, wzrost powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Łazy o 7,5051 ha
oraz odnotowano zmianę wartości ogólnego mienia komunalnego, która zmniejszyła się
o kwotę 15.315.882,04 zł. Ewidencja mienia jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną
przez tutejszy Urząd.
Gmina Łazy posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 14.009.700,00 zł tj.:


w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 793.000,00 zł w tym
udział finansowy 485.000,00 zł i rzeczowy 308.000,00 zł,



w Spółce PROMAX Sp. z o. o. kapitał zakładowy wynosi 11.476.700,00 zł i obejmuje
229 534 udziałów o wartości 50 zł każdy udział (100% udziału jedynego wspólnika tj.
Gminy Łazy),



w Spółce PROMED Łazy Sp. z. o. o kapitał zakładowy wynosi 1.740.000,00 zł i obejmuje
1740 udziałów o wartości 1000 zł każdy (100% udziału jedynego wspólnika tj. Gminy
Łazy).
W roku 2018 został podwyższony kapitał zakładowy PROMAX Spółki z o. o. z kwoty

6.480.600,00 zł do kwoty 11.476.700,00. Podwyższenie nastąpiło poprzez ustanowienie
nowych 99922 udziałów o wartości 50 zł każdy. W roku 2018 został złożony wniosek do
Krajowego Rejestru Sądowego o wpis nowych udziałów i podwyższenie kapitału zakładowego
PROMAX Spółka z o. o.
W ramach gospodarowania zasobem nieruchomości, Gmina Łazy oddała w trwały zarząd
17 nieruchomości o ogólnej powierzchni 75,4729 ha na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łazach ustalając opłaty roczne z tego tytułu w wysokości 0,3% oraz 13 nieruchomości na
rzecz szkół i przedszkoli o łącznej powierzchni 5,7557 ha.
Przekazano w dzierżawę grunty na rzecz 52 dzierżawców o łącznej powierzchni 66,6985
ha w tym między innymi:


Stowarzyszenie Zwykłe „Pod lasem” dzierżawi 2,3793 ha gruntów pod ogródki warzywne,



Stowarzyszenie Zwykłe „AMUR - WYSOKA” dzierżawi teren zbiornika wodnego
„Gliniak” o pow. 7,6990 ha,
10



Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne dzierżawi zabudowaną nieruchomości
o pow. 0,5382 ha pod działalność pożytku publicznego,



Okręgowy Polski Związek Wędkarski dzierżawi zbiornik wodny w Łazach przy
ul. Wiejskiej o pow. 7,20 ha,



Stowarzyszenie Jurajski Klub Lotniczy w Niegowoniczkach dzierżawi 10.7950 ha
niezabudowanych gruntów w Niegowoniczkach na cele statutowe,



Veolia Południe Spółka z o. o. w Tarnowskich Górach dzierżawi zabudowaną
nieruchomość w Łazach przy ul. Wyzwolenia o pow. 0,6309 ha celem wytwarzania
i dystrybucji ciepła dla Osiedla Podlesie w Łazach.
Ochotnicze Straże Pożarne mają w posiadaniu na podstawie umów użyczenia

nieruchomości o łącznej pow. 3.5307 ha zabudowane budynkami OSP:


Niegowonice - nieruchomość o pow. 1.1694 ha,



Rokitno Szlacheckie - nieruchomość o pow. 0.2015 ha,



Turza - nieruchomość o pow. 0.9398 ha,



Wiesiółka - nieruchomość o pow. 0.6674 ha,



Ciągowice - nieruchomość o pow. 0.1500 ha (toczy się regulacja prawna przez
zasiedzenie),



Grabowa - nieruchomość o pow. 0.1276 ha,



Chruszczobród - nieruchomość o pow. 0.2750 ha.
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach posiada na podstawie umów użyczenia nieruchomości

zabudowane: budynkiem MOK w Łazach o pow. 0.3216 ha, budynkiem przy ul. Kościuszki
w Łazach o pow. 0.0967 ha, świetlicą w Trzebyczce o pow. 0.0635 ha, świetlicą w Ciągowicach
o pow. 0.1000 ha.
Biblioteka Publiczna w Łazach użytkuje pomieszczenia budynku dworca PKP o pow.
użytkowej 86,7 m² oraz w budynku przy ul. Kościuszki pow. 202,19 m2.
Promax Spółka z o. o. posiada w dzierżawie budowle, urządzenia służące zbiorowemu
zaopatrywaniu w wodę w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski oraz nieruchomość
byłej oczyszczalni w Łazach.
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim posiada w użyczeniu:


nieruchomość o pow. 1.0232,5 ha zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej,
budynkiem garażu z przylegającym pomieszczenie gospodarczym oraz placem zabaw
w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Szkolnej,
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nieruchomość o pow. 0.7525 ha zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej, miasteczko
ruchu drogowego, plac zabaw w Grabowej przy ul. Szkolnej,



nieruchomość o pow. 0,4955 ha zabudowaną budynkiem przedszkola położonego
w Łazach przy ul. Kolejowej 8.
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach” posiada w użyczeniu nieruchomość

o pow. 1,6733 ha zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej w Ciągowicach przy ul.
Zwycięstwa.
Stowarzyszenie wsi Niegowonice i Niegowoniczki posiada w użyczeniu nieruchomość
o pow. 0,5915 ha (plac zabaw w Niegowonicach).
Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów
w Łazach posiada w użyczeniu 3 działki o pow. 0.1139 ha położone w Łazach
z przeznaczeniem pod plac zabaw przy ul. rtm. Witolda Pileckiego.
Celem realizacji zadań własnych, Gmina użytkuje na podstawie umów dzierżawy, umów
użyczenia między innymi:


nieruchomość zabudowaną krytą pływalnią w Łazach przy ul. Topolowej w ramach
leasingu zwrotnego,



działkę w Skałbani pod plac zabaw,



nieruchomość zabudowaną budynkiem dworca PKP i WC w Łazach przy ul. Dworcowej,



część działki w Hutkach - Kankach pod kładką ścieżki rowerowej,



działkę w Niegowoniczkach pod plac zabaw,



teren leśny pod biwakami w Hutkach - Kankach i Mitrędze,



teren pod parkingiem w Chruszczobrodzie,



kapliczka przydrożna wraz z przynależnym gruntem w Hutkach - Kankach,



historyczny tabor i tor pod parowozem,



grunt pod miejsce postojowe - stanica w Turzy,



teren leśny w Łazach, Miejsce Pamięci Narodowej - Cmentarz Żołnierzy Poległych w I
Wojnie Światowej.
Gmina Łazy posiada w użytkowaniu wieczystym 10,2536 ha gruntów stanowiących

własność Skarbu Państwa.
Gmina Łazy oddała w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej pow. 27,7974 ha z tytułu,
którego pobierane są opłaty roczne.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Gmina Łazy sprzedała:
a)

w drodze przetargu:
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 3 niezabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5389 ha za cenę
721,710,00 zł,
 1 lokal użytkowy o powierzchni 28 m2 za cenę 51.000,00 zł,
b) w drodze bezprzetargowej:
 1 nieruchomość o powierzchni 0,0232 ha za cenę 5.471,00 zł,
 dokonano zamiany: 2 działek pomiędzy Gminą Łazy a osoba fizyczną z dopłatą za rzecz
Gminy Łazy w wysokości 1.052,83 zł,
 za zgodą Rady Miejskiej w Łazach na rzecz Promax Spółki z o. o. nieruchomość
zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków o łącznej
wartość 18.710.000,00 zł. Część ceny sprzedaży w wysokości 2.000.000,00 zł Gmina
Łazy otrzymała przed sporządzeniem aktu notarialnego natomiast reszta ceny sprzedaży
została rozłożona na 7 rat. W terminie do 31 grudnia 2018 r. została wpłacona należna
rata w wysokości 2.920.000,00 zł i 76.110,61 zł odsetek.
Sprzedano 4 lokale mieszkalne. Wartość sprzedanych lokali mieszkalnych wyniosła
92.987,70 zł a wartość udziału w gruncie wyniósł 1.674,39 zł.
Kwota uzyskana ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2018 wyniosła 5.793.472,52 zł.
Równolegle ze zbywaniem nieruchomości, Gmina Łazy nabywa nieruchomości w poczet
mienia komunalnego. W roku 2018 nabyła z mocy prawa w ramach komunalizacji grunty
o powierzchni 8,3341 ha o łącznej wartości 1.007.217,74 zł oraz w ramach regulacji prawnych
dróg przejęła 12 działek o wartości 114.812,63 zł pod drogi gminne.
Ponadto na dzień 31.12.2018 r. u Wojewody Śląskiego w Katowicach toczą się
postępowania z wniosku Burmistrza Łaz o nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Łazy
w ramach komunalizacji 60 działek o pow. łącznej 12,8179 ha (w tym drogi gminne).
W ramach regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz Gminy Łazy w postępowaniu
księgowo - wieczystym, do Sądu Rejonowego w Zawierciu złożono 7 wniosków o ujawnienie
podziału nieruchomości oraz założenia nowych ksiąg wieczystych na rzecz Gminy Łazy oraz
złożono 20 wniosków o ujawnienie w KW własności Gminy Łazy.
W omawianym okresie uzyskane dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem
przedstawiały się następująco:


dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 18.799,40
zł,



dochód z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - 111.935,19 zł,



dochód z tytułu dzierżawy mienia - 84.745,33 zł,
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dochód z tytułu sprzedaży mienia w tym lokalu użytkowego - 5.698.810,43 zł,



dochód z tytułu trwałego zarządu - 19.095,59 zł,



dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 617.636,67 zł.
Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowi 207 lokali mieszalnych

komunalnych i 3 lokale użytkowe w budynku wielorodzinnym. Nieruchomości Gminy Łazy są
wolne od obciążeń w dziale IV KW - hipoteka.
Ilość i wartość mienia komunalnego jest wielkością zmienną gdyż równolegle
z komunalizacją toczy się proces regulacji stanów prawnych gruntów oraz zbywania
i nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Łazy.
VI. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁAZY NA LATA 2015 - 2020+
Strategia Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 - 2020+ stanowi dokument rozwojowy
i programowy Gminy Łazy. Wskazuje kierunki rozwoju oraz nakreśla nowe zadania, których
realizacja skutkować będzie poprawą poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy Łazy,
a także wspiera jej promocję. Strategia jest dokumentem pomocnym w pozyskiwaniu funduszy
unijnych na projekty gminne.
Realizacja Strategii w 2018 r. - przykładowe obszary:
1.

Dynamika dochodów

Wskaźniki

Trend

31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 Uwagi

Udziały
w PIT
(31 XII)

Stały
wzrost

14.743.545

Podatki,
opłaty
lokalne
(kwartalnie)

Stały
wzrost

Podatek od
nieruchomości osoby
prawne
(kwartalnie)
Dochody
jst/mieszk.
do średniej
województwa

6.334.438

Stały
wzrost 3.727.058

Stały
wzrost

x

x

x

16.276.401 110,40%

2.182.346

5.668.734

8.286.820

168,55%
znaczny wzrost
spowodowany
wzrostem
10.676.878 opłaty śmieciowej (w roku
2017 - 6 m-cy,
w roku 2018 12 m-cy)

972.977

1.947.294

2.926.718

3.899.788

x

x
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x

104,63%
Możliwy do
ustalenia po
agregacji sprawozdań rocznych

Dochody
CIT na
mieszkańca
(31 XII)
Dotacje celowe i środki
(31 XII)

2.

Stały
wzrost
Stały
wzrost

8,46

x

x

x

14.120.051

x

x

x

10,19

120,45%

15.274.550 108,18%

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci

bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych
i kulturalnych społeczności miasta i gminy Łazy. W ubiegłym roku sieć placówek
bibliotecznych nie uległa zmianie Biblioteka prowadziła w mieście agendy: czytelnię ogólną
i internetową, wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży, Izbę Tradycji,
Punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej oraz Punkt Informacji Turystycznej w Łazach. Na
terenie gminy działało sześć filii bibliotecznych uniwersalnych w miejscowościach:
Niegowonice, Grabowa, Chruszczobród, Wysoka, Ciągowice, Rokitno Szlacheckie.
W obszarze - wzrost jakości życia mieszkańców monitorowano w 2018 r. wskaźnik liczby
uczestników imprez, czytelników. Liczba odwiedzin była wyższa niż poziom wskazany
w Strategii. Imprezy i działania Biblioteki - wskaźnik niższy niż wskazany w Strategii,
w związku z wyłączeniem ze statystyki GUS zajęć świetlicowo - bibliotecznych.
Biblioteka i filie posiadają ogółem 33 komputery i tablety podłączone do Internetu,
w tym 25 dostępnych dla czytelników. Zapewniamy mieszkańcom miasta i gminy bezpłatny
dostęp do Internetu i możliwość korzystania z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej jak
również z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.
W 2018 r. przybyło książek ogółem we wszystkich placówkach 2215 woluminów na kwotę
40104,00 zł. Wypożyczono zbiory czytelnikom na zewnątrz 102624 woluminów, na miejscu
764 woluminów. Odnotowaliśmy w Bibliotece 42725 odwiedzin. Ogólna liczba kwerend
w placówkach 9167. W rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej na najlepiej prowadzone
przez samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2018 r., Biblioteka w Łazach wśród 733
instytucji zajęła 47 miejsce (wśród bibliotek naszego województwa 7 miejsce).
Wiele działań Biblioteka realizowała w 2018 r. z Koalicjantami. Współpracowaliśmy
z zarządem i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, ze szkołami
podstawowymi, przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury,
redakcją „Echa Łaz”, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
bibliotekami sąsiednich miast i gmin, bibliotekami szkolnymi, władzami samorządowymi,
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Biblioteką Śląską, Związkiem Gmin Jurajskich, Kołem PTTK w Łazach, klubami,
współpracujemy z organizacjami oraz mieszkańcami miasta i gminy.
W 2018 r. realizowaliśmy wiele przedsięwzięć, między innymi:


„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1” - program realizowany przez
Bibliotekę Narodową z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pozyskamy środki na zakup nowości wydawniczych.



„Dyskusyjny Klub Książki” - projekt realizowany przez Instytut Książki. Przy naszej
Bibliotece działa DKK, otrzymamy w ramach projektu książki i środki finansowe na
spotkanie autorskie.



„Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej” - program Fundacji Ośrodka KARTA.
W ramach programu powiększamy zbiory naszego archiwum społecznego wykorzystując
techniki wirtualne przy merytorycznym i technicznym wsparciu Ośrodka KARTA.



„Cała Polska Czyta Dzieciom” - ten ogólnopolski projekt realizujemy w Bibliotece od
wielu lat. Dzieciom czytali bibliotekarze.



„Kawiarenka Literacka” - projekt realizowany we współpracy Biblioteki i UTW od 2011
r. Przy kawie można się spotkać z poetami, pisarzami, dziennikarzami, porozmawiać
o ich twórczości i pracy.



„Kino w Bibliotece” - celem projektu jest edukacja filmowa publiczności z terenu miasta
i gminy Łazy. W ramach spotkań filmowych prezentowane są dokonania polskiego
i światowego kina. Seanse są poprzedzone krótką prezentacją sylwetek aktorów,
reżyserów, scenarzystów, kompozytorów muzyki filmowej. Adresatami spotkań
filmowych są dzieci, młodzież i dorośli. Projekcje filmów odbywają się dwa razy
w miesiącu (w pierwszą środę miesiąca dla dorosłych i w drugiej połowie miesiąca dla
dzieci).



„Narodowe Czytanie” - ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Biblioteka zaprasza do współpracy instytucje i mieszkańców do wspólnego
czytania.



„Odjazdowy Bibliotekarz” - to akcja - rajd rowerowy, w której czytelnicy aktywnie
spędzają czas w gronie osób o podobnych pasjach rowerowych i czytelniczych.



„Internet Przyjazny Dzieciom” - to edukacyjny projekt. Jego celem jest promowanie
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci. Projekt realizowany w naszej Bibliotece
we wszystkich placówkach przez pracowników.
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„Tydzień z Internetem” - to kampania, której koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program realizujemy w placówkach Biblioteki.
Celem programu jest pokazanie jak można wykorzystać Internet i nowe technologie
pomocne człowiekowi w codziennym życiu.



„Polska Cyfrowa Równych Szans” - największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji
cyfrowej Polaków 50+ w historii naszego kraju. Projekt Stowarzyszenia „Miasta
w Internecie”, w ramach którego Biblioteka organizuje bezpłatne zajęcia z obsługi
komputera i Internetu dla osób 50+ prowadzone przez Latarnika Polski Cyfrowej.



„Miłośnik Gminy Łazy” - kontynuowaliśmy popularyzowanie odznaki turystyczno krajoznawczej ustanowionej przez Bibliotekę i Koło PTTK w Łazach. Celem odznaki jest
zachęcenie mieszkańców regionu do aktywnej turystyki. Poznawanie walorów
krajoznawczych i turystycznych Gminy Łazy, zabytków architektury, zabytków przyrody
i techniki, historii ziemi łazowskiej. Zadaniem odznaki jest również popularyzacja
i promocja gminy Łazy na terenie województwa śląskiego oraz poza jego granicami
a także szerzenie i umacnianie regionalizmu wśród społeczeństwa nie tylko naszego
województwa.



„Galeria na Piętrze” - w galerii bibliotecznej organizowaliśmy wystawy lokalnych
twórców a także twórców z powiatu, regionu i kraju.



„Dni Skandynawskie w Bibliotece” - przedsięwzięcie popularyzujące wiedzę na temat
państw nordyckich wśród mieszkańców naszej gminy. W ramach programu Biblioteka
zorganizowała

spotkanie

z

podróżnikiem,

wystawy

fotograficzne,

prezentację

biblioteczną.


„IBUK - czytelnia on-line” - w ramach udziału w Konsorcjum udostępniamy czytelnikom
książki w wersji elektronicznej, do których mieszkańcy mają dostęp w sieci bibliotecznej.
Czytając na tabletach, telefonach i domowych komputerach.



„Wakacje w Bibliotece” i „Ferie w Bibliotece” - w ramach programów składamy dzieciom
i młodzieży propozycje spędzania wolnego czasu podczas wakacji i ferii. Zajęcia odbywają
się we wszystkich placówkach bibliotecznych.



„Śląska Akademia Seniora” - projekt realizowany w ramach współpracy Biblioteki
z Fundacją Partycypacji Społecznej mający na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych
osób 65+ (darmowe kursy komputerowe dla mieszkańców).
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3.

Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach to instytucja, w której na przestrzeni ostatnich ośmiu

lat możemy zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój działalności. Tym samym jego
działalność w pełni odpowiada założeniom Strategii Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 2020+.
Edukacja Kulturalna - Na uwagę zasługuje fakt coraz częstszego korzystania przez
społeczeństwo z proponowanych przez nas zajęć, koncertów czy imprez. Szczególnie cieszy
nas udział w zajęciach dzieci i młodzieży, gdzie ich ilość stale wzrasta. Na uwagę zasługuje
zainteresowanie zajęciami edukacyjnym, gdzie podczas „Dnia otwartego” MOK w Łazach chęć
udziału w zajęciach wyraziło około 400 uczestników. Właśnie dla nich realizowana jest oferta:
zajęcia Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego (2 grupy), zajęcia nauki Tańców Polskich,
zajęcia Zespołu Tańca Nowoczesnego (3 grupy), zajęcia plastyczne w MOK (4 grupy) nauka
gry na instrumentach: pianino, keyboard, gitara, dęte drewniane, dęte blaszane, zajęcia orkiestry
dętej „Niegowonice”, zajęcia orkiestry dętej „Chruszczobród”, zajęcia dziecięcego zespołu
wokalnego „Śpiewoludki” zajęcia zespołu wokalnego „ŚpiewoNutki”, zajęcia zespołu
wokalnego „In Tono”, zajęcia teatralne grupy młodzieżowej - „Widzimisie” oraz grupy
teatralnej „Miraż”, chór Klubu Seniora „Semafor”, zajęcia fitness, zajęcia jogi, zajęcia koła
szachowego oraz próby zespołów muzycznych.
Wydarzenia kulturalne - W roku 2018 zrealizowaliśmy znaczną ilość wydarzeń
charakteryzujących się zarówno jakością merytoryczną oraz organizacyjną także wzrostem
uczestników tychże przedsięwzięć. Do najważniejszych można zaliczyć m.in.: III Jurajski
Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Łazy 2018, Akcja Zima 2018, „Piękna, ludowa, ojczysta” prezentacje dziecięcych zespołów folklorystycznych, „Szał Ciał” - prezentacje zespołów tańca
nowoczesnego, „Życie jest teatrem” - spotkania zespołów teatralnych, „Niepodległa dzisiaj” Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej, Ogólnopolska Olimpiada UTW, Śląskie
prezentacje WTZ, Święto Kupały - Dni Łaz 2018, Akacja Lato 2018, Dożynki Gminne,
Inauguracja zajęć kulturalnych - Dzień otwarty, Seminarium Tańców Polskich, Festiwal
„Wolność W Nas” Łazy 2018, Gala Mistrzów Sportu, Jurajski Turniej Tańców Polskich
o „Złoty Parowóz” - Łazy 2018, Gala „Kulturniak 2019”, Jarmark Bożonarodzeniowy, Gminny
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Łącznie w 2018 r. zrealizowaliśmy ponad 60 wydarzeń
kulturalnych co daje średnią ponad 1 tygodniowo.
4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
Analizując okres ubiegłego roku w zakresie realizacji Strategii Gminy Łazy na lata 2015 -

2020+ w obszarze sportu i rekreacji wzięto pod uwagę te same wskaźniki, które posłużyły
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ocenie realizacji strategii w poprzednim okresie, czyli: dochody budżetowe, ilość imprez oraz
ilość uczestników.
Ponadto uwzględniono inne dane, które bezpośrednio rzutują na realizację wspomnianych
wskaźników.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach jest jednostką budżetową Gminy Łazy i nie posiada
osobowości prawnej. Realizuje większość zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej
turystyki.
Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji określa trzy obszary działalności:


upowszechnianie sportu i turystyki,



zarządzanie gminnymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi,



prowadzenie działalności usługowej.
Podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiane upowszechnianie i promowanie

wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz turystyki, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, inspirowanie, organizowanie imprez
sportowo - rekreacyjnych, organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla
mieszkańców Miasta i Gminy Łazy, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łazy,
promowanie Gminy Łazy poprzez udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych.
Współpracowano w zakresie działalności sportowo - rekreacyjnej również ze
Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Łazy i poza nim, w szczególności z:


Uczniowskim Klubem Sportowym Jedynka,



Uczniowskim Klubem Sportowym Niegowonice,



Uczniowskim Klubem Sportowym Byczki,



KS Łazowianka Łazy,



Kołem PZW nr 34 w Łazach,



KS Orient,



Klubem Strzelectwa Pneumatycznego Jura,



KS Orkan.
W ubiegłym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował, współorganizował lub wpierał

organizację kilkudziesięciu imprez sportowych na terenie gminy i poza nią. Były to wydarzenia
kierowane do różnego rodzaju odbiorców, nie tylko ze względu na uprawianą dyscyplinę sportu
czy zainteresowania ale również na wiek i stan zdrowia.
Największą z nich pod względem organizacyjnym i liczbą uczestników była Ogólnopolska
Olimpiada Sportowa Trzeciego Wieku w Łazach. Skierowana jest do pokolenia 50+ i wpisuje
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się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej osób starszych na 2014 - 2020.
Impreza współorganizowana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach, Urzędem Miejskim,
Miejskim Ośrodkiem Kultury cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością wśród
pokolenia 50+. W olimpiadzie udział bierze prawie 2000 uczestników i kibiców z ponad 71
uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawiciele z całego kraju oraz Austrii i Ukrainy. Impreza
objęta była patronatami między innymi: Sejmu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest
największą i najbardziej rozpoznawalną imprezą sportową dla Seniorów w Polsce.
Kolejną dużą imprezą sportową były Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Biegu
Przełajowym im. Sierż. Grzegorza Załogi. Od kilkunastu lat Gmina Łazy ściśle współpracuje
z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w zakresie przedsięwzięć sportowych. Efektem
tego było stworzenie biegu, który na stałe wpisał się w centralny kalendarz imprez sportowo rekreacyjny policji i został objęty patronatem Komendanta Głównego Policji. Udział w nim
rokrocznie bierze ponad 400 uczestników. Współpraca ta nie ograniczyła się tylko do jednego
wydarzenia. We współpracy ze służbami mundurowymi na terenie Łaz odbyły się również
„Mistrzostwa Śląskiej Policji w Pływaniu” oraz „Bieg Niepodległości o szablę regionu IPA
Zawiercie - Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
Bardzo dużą popularnością cieszyły się również dwie edycje zawodów pływackich - Grand
Prix Parku Wodnego Jura. Odbywają się one w różnych grupach wiekowych: zawodnicy
rocznik 2010 i młodsi na dystansie 25 metrów, rocznik 2009 na dystansach 50 i 100 metrów,
jest również mocna kategoria seniorów, grupa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz
kategoria „open”. Zawody pływackie w Łazach organizowane są już od 9 lat, a w formule
Grand Prix od 3 lat. W edycji wiosennej udział wzięło 188 zawodników z 22 klubów, w edycji
jesiennej już 362 uczestników z 20 największych klubów pływackich z południowej Polski.
W sierpniu w Niegowonicach odbyły się Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Terenowym.
Organizowane były przez Klub Strzelectwa Pneumatycznego Jura. Udział w zawodach wzięło
350 zawodników z 35 krajów wśród ekip z 5 kontynentów pojawili się m.in. przedstawiciele
USA, Brazylii, Rosji, Australii oraz Nowej Zelandii. Polskę reprezentowała grupa 20
zawodników. Współorganizatorami World Field Target Championship 2018 były Gmina Łazy
oraz Park Wodny „Jura” w Łazach.
We wrześniu odbyła się kolejna duża impreza, tym razem o charakterze rajdu na orientację.
Baza rajdu zlokalizowana była w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach, a start i meta pod Parkiem
Wodnym Jura. Uczestnicy mieli do wyboru trasę turystyczno - rekreacyjną (ok. 10 - 15 km),
dwie trasy piesze (25 i 50 km), dwie trasy rowerowe (50 i 130 km) oraz rajdy przygodowe:
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open (70 km) i profi (pow. 150 km). Łącznie na listy startowe wpisało się 476 osób. Ofertę
dopełniają wydarzenia związane z turystyką, popularyzacją biegania, rajdami pieszymi
i rowerowymi, turniejami dla dzieci i młodzieży. Frekwencja podczas zawodów i imprez nie
odbiegała od tej z 2017 roku.
Nazwa imprezy/wydarzenia
1.

Organizacja akcji Ferie 2018

2.

Organizacja „Walentynek w Parku Wodnym Jura”

3.

Współorganizacja zawodów offroadowych ICE Challange

4.

Współorganizacja zawodów offroadowych H6

5.

Organizacja maratonu pływackiego „Otyliada 2018”

6.

Organizacja zawodów pływackich Grand Prix Parku Wodnego Jura

7.

Współpraca przy organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady UTW

8.

Organizacja imprezy promocyjnej „Urodziny Parku Wodnego Jura”

9.

Organizacja akcji Wakacje 2018

10.

Organizacja maratonu pływackiego „Opływamy Gminę Łazy”

11.

Współpraca przy organizacji Pucharu Polski w Strzelectwie Terenowym

12.

Współpraca przy organizacji Mistrzostw Świata w Strzelectwie Terenowym

13.

Współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Szóstek

14.

Współpraca przy organizacji imprezy sportowej Silesia Race 2018 - Łazy

15.

Współorganizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi

16.

Współorganizacja zawodów JURAJSKICH MISTRZOSTW OFFROAD

17.

Organizacja II edycji zawodów pływackich Grand Prix Parku Wodnego Jura

18.

Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Pływaniu
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Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji to nie tylko organizacja imprez. Kulturę fizyczną
i sport promuje się poprzez wspieranie organizacji wielu zajęć sportowych, mając na uwadze
nie tylko najmłodszych, ale również seniorów.
Na kompleksie boisk Orlik trenują zawodnicy z Akademii Piłki Nożnej. Zajęcia odbywają
się w kilku grupach wiekowych, począwszy od skrzatów, żaków, orlików i młodzików, łącznie
75 zawodników. Biorą oni również udział w rozgrywkach ligowych odnosząc niemałe sukcesy.
W 2018 r. drużyna orlików awansowała do 3 ligi wojewódzkiej i w bieżącym roku o ligowe
punkty walczyła będzie z takimi drużynami jak GKS Katowice czy Ruch Chorzów.
Kolejna propozycja, to zajęcia tenisa ziemnego prowadzone przez doświadczonego
instruktora. Na Orliku oraz w szkołach był realizowany program "Tenis 10". Został on
opracowany zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez International Tennis Federation
w ramach programu "Play & Stay" oraz rekomendowanego systemu nauczania dzieci
"Tennis10's". Celem programu jest przede wszystkim ujednolicenie systemu szkolenia
i rywalizacji dzieci do lat 10, a także, poprzez zmianę procesu nauczania, zachęcenie do
rozpoczęcia tenisowej przygody jak największej liczby dzieci.
W okresie wakacyjnym na potrzeby organizacji zajęć na Orliku, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łazach zatrudnił dodatkowo doświadczonego nauczyciela wychowania
fizycznego, który pełni funkcję animatora. Dzięki temu korzystający z kompleksu w godzinach
jego otwarcia (10.00 - 22.00) byli pod stałym nadzorem wychowawców czuwających nad ich
bezpieczeństwem.
Pływanie to dyscyplina sportu, która w Łazach odgrywa z roku na rok coraz większą rolę.
W 2018 r. zorganizowano dwie edycje Profesjonalnej Szkoły Pływania. W każdej edycji wzięło
udział po 90 uczestników, gdzie uczestnicy nabywali podstawowe umiejętności pływackie.
Posiadając podstawy pływania w dalszej kolejności mogą szlifować swoją formę pod okiem
tych samych instruktorów w sekcji pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”.
Zajęcia w UKS Jedynka mają już charakter treningu sportowego. Na obiekcie basenowym
odbywały się również zajęcia nauki pływania dla seniorów. Trenowali oni pod okiem
doświadczonego trenera pływania, a zajęcia miały na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej
osób starszych, ale przede wszystkim przygotowanie zawodników do udziału w zawodach
„masters” oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW. Udział w zajęciach ma charakter otwarty.
5.

W 2018 r. mieszkańcy zgłosili 50 alertów poprzez portal naprawmy.pl w zakresie poprawy

bezpieczeństwa, stanu dróg, nieświecących lamp oświetlenia ulicznego. Zgłoszenia zostały
skierowane do właściwych instytucji celem ich realizacji.
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VII. ŁAD PRZESTRZENNY
1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Od 2011 r. obowiązuje „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego dla terenu Miasta i Gminy Łazy” - przyjęta Uchwałą nr IX/81/2011 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 09.08.2011 r. (sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) opracowana przez Towarzystwo
Urbanistów Polskich, Zakład Planowania Przestrzennego - Pracownia w Katowicach.
W obszarze administracyjnym miasta i gminy wydzielono obszary, będące przedmiotem
odrębnej polityki miasta w zakresie gospodarki przestrzennej.
Są to:


obszary urbanizacji,



inne tereny zainwestowane poza strefą urbanizacji,



obszary chronione,



kolejowe tereny zamknięte,



tereny leśne i rolne,



doliny rzek i potoków oraz zbiorniki wodne.
W Studium wyznaczono obszary urbanizacji, na których przewiduje się adaptację,

przebudowę, rozbudowę i realizację nowego zainwestowania, które jest lub będzie objęte
realizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i drogowej oraz innych
sieci i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obszary urbanizacji
wyznaczono odrębnie dla każdej jednostki podziału administracyjnego - miasta i sołectw.
Wyznaczono obszary urbanizacji o łącznej powierzchni 2.540 ha.
Do obszarów urbanizacji nie wliczono terenów rozproszonej zabudowy w tym terenów
uwzględnionych wniosków i uwag. W obszarach urbanizacji wyznaczono strefy funkcjonalne
i kierunki ich zagospodarowania.
„Strefy funkcjonalne” w rozumieniu ustaleń Studium to obszary o określonych dla nich
szczególnych cechach i kierunkach przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych.
W obszarach urbanizacji wyznaczono:
a)

strefy adaptacji oraz kontynuacji przebudowy, rozbudowy i budowy wielofunkcyjnych
zespołów urbanistycznych zwane dalej „strefami adaptacji”;

b) strefy profilowanego rozwoju funkcji:
 strefy mieszkaniowe,
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 strefa miejskich usług centrotwórczych,
 strefy przemysłowe i przemysłowo - usługowe,
 strefa rekreacyjno - sportowa,
 strefa usługowo - rekreacyjno - sportowa,
 strefa wypoczynkowo - rekreacyjna,
 strefy rozwoju górnictwa,
 strefy lokalizacji usług komercyjnych, w tym wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych,
 strefy lokalizacji urządzeń prądotwórczych.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), natomiast wywiera znaczący wpływ na kształt planów
miejscowych. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych
a Burmistrz musi je uwzględniać w projekcie planu (art. 9 ust. 4). Uchwalenie Studium
umożliwia opracowanie i uchwalenie planów miejscowych:


obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu, na podstawie przepisów
odrębnych,



obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plan.
Sporządzenie Studium weryfikuje również realność w bliskiej perspektywie założeń

polityki władz, obiektywnych potrzeb i wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań
mieszkańców, także w zakresie bieżących działań inwestycyjnych. Umożliwia utworzenie
gminnych zasobów nieruchomości niezbędnych do realizacji założonych kierunków polityki
przestrzennej oraz celów i priorytetów rozwojowych miasta. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego może również formułować postulaty i wnioski
do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wynikające z ochrony interesu
gminy w skali regionalnej.
2.

Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Plan miejscowy dla Gminy Łazy (aktualizacja ustaleń planistycznych z 2006 r.) zajmuje

łączną powierzchnię 11 460 ha co stanowi (ok. 88,16% powierzchni miasta i gminy).
Aktualna sytuacja planistyczna miasta i gminy Łazy:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy - Uchwała Nr
XLII /341/ 06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla
cmentarza Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
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i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łazach przy ulicy Cmentarnej - Uchwała Rady
Miejskiej w Łazach Nr XXII/206/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla
rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXVI/235/09 z dnia 19 czerwca 2009 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla
części terenu sołectwa Chruszczobród w gminie Łazy - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach
Nr XI/89/11 z dnia 10 listopada 2011 r.



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla
potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta
Zawiercie) - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VIII/72/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy - Uchwała Rady
Miejskiej w Łazach Nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla terenu
położonego w Łazach - Osiedle Stara Cementownia - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach
Nr XXXVII/323/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Analizując

istniejące

zainwestowanie

terenu

oraz

nowe

tereny

przeznaczone

w miejscowych planach pod zainwestowanie, zauważa się, iż władze miasta określając politykę
przestrzenną uwzględniają oczekiwania mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów, przy
zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i zachowaniu ładu przestrzennego.
Z przeprowadzonej analizy aktualności studium i planów wynika, iż obowiązujący
dokument „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
terenu miasta i gminy Łazy” jest aktualny i nie wymaga zmiany. Umożliwia prowadzenie
polityki przestrzennej w obrębie miasta i gminy Łazy.
Przeprowadzona analiza aktualności ustaleń obowiązującego dokumentu zmiany studium
wykazała, iż:


zawarta w nim część określająca uwarunkowania wymaga częściowej weryfikacji,
jednakże nie wpływa to na całość dokumentu,



zawarte kierunki zagospodarowania przestrzennego pozostają aktualne (wyznaczone
w ramach obszarów urbanizacji tereny do zabudowy zabezpieczają gminę w zakresie jej
rozwoju i możliwości wykonania infrastruktury technicznej). Aktualne pozostają kierunki
i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy oraz pozostałe ustalenia Studium.
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W dokumencie Studium (III, pkt 3) określone zostały obszary urbanizacji, na których
przewiduje się adaptację, przebudowę, rozbudowę i realizację nowego zainwestowania,
objętego siecią wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, drogową i innymi sieciami
oraz urządzeniami. Granice obszarów urbanizacji wyznaczono z uwzględnieniem granic
nieruchomości,

dopuszczeniem

w

planach

miejscowych

ich

korekty,

wynikającej

z ujawnionych uwarunkowań, lecz nie więcej niż o 20 m w każdą stronę. Wyznaczono obszary
urbanizacji o łącznej powierzchni 2 540 ha (co stanowi 19% obszaru jednostki administracyjnej
miasta i gminy Łazy) obejmujące: istniejące zainwestowanie, tereny wyznaczone do
zainwestowania w planie miejscowym i niniejszym Studium oraz strefy funkcjonalne.
Podczas sporządzania Zmiany Studium zapotrzebowanie na tereny osadnicze w gminie
Łazy do roku 2020 oszacowano na 635 ha. Tereny te są już zabezpieczone ustaleniami
obowiązującego planu miejscowego.
Przyjęto także, iż stały wzrost dochodu ludności konurbacji katowickiej, atrakcyjność
przyrodniczo - krajobrazowa Gminy Łazy przy jej dostępności komunikacyjnej (ok. 45 - 60
minut) powoduje, że popyt na mieszkania, drugie domy i zabudowę letniskową stale rośnie.
Zakładano, iż działka dla tych celów będzie miała średnią powierzchnię ok. 1 000 m 2,
a zapotrzebowanie na działki będzie się utrzymywać na dotychczasowym stałym poziomie (50
działek rocznie). Potrzeby terenowe na ten cel do roku 2020 wynosiłyby 500 ha. Pod uwagę
brano również superatę (nadmiarowość) gruntów wyznaczonych na wyżej opisane cele, która
pozwalałaby na wybór pod realizację najkorzystniej położonych działek z puli działek
przeznaczonych do zainwestowania. Powyższe argumentowano zróżnicowaną dostępnością
komunikacyjną, uzbrojeniem terenu, cechami geometrycznymi, jak i stanem prawnym
gruntów. Najskuteczniejszym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego w obszarze
gminy, dającym gwarancje realizacji celowej polityki przestrzennej, są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one podstawę dla wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę. Plany miejscowe usprawniają proces inwestycyjny i ułatwiają
lokalizację nowych inwestycji, mogą być wykorzystane w promocji terenów inwestycyjnych
miasta i gminy Łazy. Wśród obszarów, dla których posiadanie planu miejscowego jest
warunkiem prowadzenia właściwej gospodarki przestrzennej, najistotniejsze są nowe tereny
rozwojowe miasta - plan jest niezbędny dla określenia przyszłej struktury funkcjonalno przestrzennej oraz wartościowe zespoły urbanistyczne, przyrodnicze i krajobrazowe - celem
planu jest identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych (ze względu na
położenie gminy).
W wyniku przeprowadzonych analiz w odniesieniu do obowiązującego dokumentu
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„Zmiany Studium dla terenu miasta i gminy Łazy” nie wskazuje się potrzeby jego aktualizacji.
Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości może wystąpić potrzeba aktualizacji części
dokumentu. Przy tej okazji należy pamiętać o analizie i ewentualnych zmianach
w dostosowaniu do zmieniających się przepisów prawa.
W wyniku przeprowadzonych analiz w odniesieniu do planów zagospodarowania
przestrzennego istnieje konieczność:


zamknięcia procedury związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łazy w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego
Boronów - Trzebinia na terenie gminy Łazy,



zamknięcia procedury związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łazy dla obrębu Chruszczobród Piaski.

VIII. ZASOBY MATERIALNE GMINY
1.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017 - 2020+.
Gmina Łazy posiada zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017 - 2020+

określający politykę społeczną, przestrzenną i gospodarczą gminy w odniesieniu do
wyznaczonego Obszaru Rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata
2017 - 2020+ opracowany został w grudniu 2015 w oparciu o diagnozę lokalnych problemów:
społecznych, gospodarczych, przestrzenno - funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych,
natomiast w październiku 2017 r. dokument ten został zaktualizowany.
Dla prawidłowej realizacji programu uznano następujące przedsięwzięcia strategiczne
i zaplanowano następujące projekty:
a)

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Obszaru Rewitalizacji - Osiedle
Podlesie.
Realizacja założeń przedsięwzięcia możliwa będzie dzięki realizacji 3 projektów:
 „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy”,
 „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na
Centrum Usług Społecznych”,
 „Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy”.

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
W ramach przedsięwzięcia dokonano adaptacji terenu na ogródkach działkowych przy
ul. Częstochowskiej w Łazach na ogólnodostępny plac służący integracji mieszkańców.
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Zaprojektowany plac posiada elementy małej architektury, urządzenia dla placu zabaw,
siłownię zewnętrzną, oraz przestrzeń z wydzielonym boiskiem do gry w bule. Przewidziano
również możliwość stworzenia ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej pokazującej na przykładzie
roślin jak można ukształtować przestrzeń publiczną wykorzystując pory roku do formowania
rabat kwiatowych. Forma zaprojektowanego placu poprzez zastosowane rozwiązania
funkcjonalne oraz zastosowane materiały powoduje, że poruszmy się w ciekawym wnętrzu
urbanistycznym, gdzie każdy element ma odzwierciedlenie w pozostałych miejscach objętych
rewitalizacją. Na terenie zrewitalizowanego terenu po byłych ogródkach działkowych będą
realizowane w okresie wiosenno - letnim spotkania aktywizujące dla mieszkańców, imprezy,
festyny organizowane zarówno przez Gminę Łazy i jej jednostki organizacyjne, w tym Szkołę
Podstawową nr 3 w Łazach. Szkoła nie posiada Sali gimnastycznej, zatem zrewitalizowany
teren będzie miejscem organizacji imprez i spotkań skierowanych do dzieci, ich rodziców
i dziadków będących mieszkańcami rewitalizowanego terenu.
2.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łazy na lata 2015 - 2019

zawiera w szczególności:


prognozę w zakresie wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
Łazy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne;



analizę potrzeb i plan remontów i modernizacji;



planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych;



zasady polityki czynszowej;



sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;



źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Zasób mieszkaniowy na 31.12.2018 r.:


liczba lokali mieszkalnych ogółem - 207 w tym: 153 lokale komunalne i 54 socjalne,



liczba złożonych wniosków ogółem - 90 w tym 85 wniosków o lokale socjalne,



sprzedaż lokali mieszkalnych - 4 w tym 3 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych
najemców i 1 lokal w drodze przetargu nieograniczonego.
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3.

Wykaz obiektów gminnej ewidencji zabytków na terenie gminy na 31.12.2018 r.

LP. MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW

ADRES

1. Chruszczobród

plebania przy kościele paraf. pw.
Nawiedzenie NP. Marii i Świętego
Stanisława Biskupa

Chruszczobród, ul. Bema 2

2. Chruszczobród

kościół parafialny pw. Nawiedzenie NP.
Marii i Świętego Stanisława Biskupa

Chruszczobród, ul. Bema,
Dz. nr 1063/1

3. Chruszczobród

budynek gospodarczy (d. stodoła)

Chruszczobród, ul. Mickiewicza
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4. Chruszczobród

budynek wyburzony (d. bud. mieszkalny)

Chruszczobród, ul. Polna 4

5. Chruszczobród

cmentarz I

Chruszczobród, ul. Reja,
Dz. nr 1095

6. Chruszczobród

cmentarz II

Chruszczobród, ul. Reja,
Dz. nr 1098/1

7. Ciągowice

Stodoła - ruina

Ciągowice, ul. Sienkiewicza 3,
Dz. nr 874/5

8. Ciągowice

Czworak - ruina

Ciągowice, ul. Sienkiewicza 3,
Dz. nr 874/6

9. Ciągowice

Dwór - ruina

Ciągowice, ul. Sienkiewicza 3,
Dz. nr 874/6

10. Ciągowice

park (d. park dworski)

Ciągowice, ul. Sienkiewicza,
Dz. nr 874/6

11. Ciągowice

plebania przy kościele paraf. pw.
Bartłomieja Apostoła

Ciągowice, ul. Wolności 19

12. Ciągowice

cmentarz

Ciągowice, ul. Wolności,
Dz. nr 194/1

13. Ciągowice

kościół parafialny pw. Bartłomieja Apostoła Ciągowice, ul. Wolności,
Dz. nr 597

14. Grabowa

kaplica kubaturowa

Grabowa, ul. Ogrodowa Źródlana, Dz. nr 2666

15. Grabowa

kaplica kubaturowa

Grabowa, ul. Szkolna - Słoneczna,
Dz. nr 2065

16. Hutki - Kanki

kaplica kubaturowa

Hutki- Kanki, ul. Centuria,
Dz. nr 156

17. Kazimierówka

kaplica murowana

Kazimierówka, Dz. nr 157

18. Łazy

budynek biurowy lokomotywowni
w zespole PKP

Łazy, Dz. nr 492/3
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19. Łazy

budynek manewrowych - punkt przeglądów Łazy, Dz. nr 492/3
kontrolnych w zespole PKP

20. Łazy

portiernia w zespole PKP

Łazy, Dz. nr 492/3

21. Łazy

hala lokomotywowni z obrotnicą

Łazy, Dz. nr 749/5

22. Łazy

nastawnia ŁT13 - posterunek zwrotny nr
35 w zespole PKP

Łazy, Dz. nr 749/5

23. Łazy

wagonownia w zespole PKP

Łazy, Dz. nr 492/3

24. Łazy

hala lokomotywowni - hala napraw elektryczna, w zespole PKP

Łazy, Dz. nr 749/5

25 Łazy

miejsce pocmentarne (d. cmentarz wojenny) Łazy, ul. Częstochowska,
Dz. nr 3735/7

26. Łazy

cmentarz

Łazy, ul. Cmentarna, Dz. nr 1119

27. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Dworcowa 24

28. Łazy

wieża wodna i administracja w zespole PKP Łazy, ul. Fabryczna, Dz. nr 492/3

29. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 4

30. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 7

31. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 8

32. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 11

33 Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 13

34. Łazy

budynek mieszkalny

Łazy, ul. Kolejowa 14

35. Łazy

kościół pw. św. Michała Archanioła

Łazy, ul. Kościuszki, Dz. nr 941/2

36. Łazy

zespół budynków mieszkalnych

Łazy, ul. Trójkąt 15,16,17, 18, 19,
20

37. Łazy

transformator w zespole PKP

Łazy, ul. Trójkąt, Dz. nr 126

38. Łazy

magazyn w zespole PKP

Łazy, ul. Trójkąt, Dz. nr 126

39. Łazy

wieża wodna

Łazy, ul. Zawierciańska, Dz. nr 7

40. Mitręga

kaplica kubaturowa

Mitręga, ul. Pilicka, Dz. nr 75/1

41. Niegowonice

cmentarz

Niegowonice, ul. Cmentarna,
Dz. nr 1602

42. Niegowonice

kościół parafialny pw. św. Franciszka

Niegowonice, ul. Kościuszki,
Dz. nr 1861

43. Niegowonice

kaplica kubaturowa

Niegowonice, ul. Św. Jana,
Dz. nr 2557

44. Rokitno Szlacheckie kaplica pw. św. Antoniego
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Rokitno Szlacheckie, ul. 1 Maja,
Dz. nr 2619

45. Rokitno Szlacheckie pozostałości założenia dworskiego

Rokitno Szlacheckie, ul. Nowe
Życie 1

46. Wysoka

pałac - ruina z otoczeniem

Wysoka, ul. Kościuszki, Dz. nr
452

47. Wysoka

kościół pw. NMP Wspomożycielki
Wiernych

Wysoka, ul. Parkowa 2a

4.

Komunikacja miejska.
Zawarto porozumienie z Gminą Zawiercie na realizację linii Nr 14 na trasie Łazy -

Zawiercie przez Kuźnicę Masłońską.
Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonująca na liniach:


Grabowa - Łazy - Rokitno Szlacheckie - Hutki - Kanki,



Zawiercie - Łazy (drogą kolejową).
W ramach zawartej umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym realizowana jest

komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.
Zabudowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Mitręga i Ciągowice - Zacisze.
5.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta
i Gminy Łazy na lata 2017 - 2019.
Plan obejmuje okres 3 lat, ma charakter otwarty i może być korygowany na zasadzie

rocznych korekt uwzględniających aktualne wymagania techniczne oraz uwarunkowania
ekonomiczne przedsiębiorstwa. Dotyczy to zmian zakresu rzeczowego, kosztowego
planowanych zadań jak również zależy od pozyskania środków na ich realizację.
Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne:
rzeczowy zakres planu wynika z informacji nt. stanu technicznego sieci i urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych, doświadczenia przedsiębiorstwa w eksploatacji tych urządzeń
oraz założeń inwestycyjno - modernizacyjnych Spółki. Promax Sp. z o. o. uwzględnia również
plany związane z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta i Gminy Łazy. Rozwijanie
i rozbudowywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma wpływać na polepszenie warunków
bytowych mieszkańców a jej modernizacje na ograniczenie strat wody i optymalizację kosztów.
W planie przewidziano zadania rozbudowy sieci wodociągowej mające na celu udostępnienie
usług większej ilości odbiorców, remonty - modernizację i ulepszenie już istniejących sieci,
które z powodu złego stanu technicznego obniżają jakość świadczonych usług oraz rozbudowę
kanalizacji sanitarnej i pełne wykorzystanie możliwości oczyszczalni ścieków.
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków:
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zawiera się w nich dostosowanie urządzeń pomiarowych do odpowiednich średnic,
systematyczną wymianę wodomierzy aby nie traciły cech legalizacyjnych. W celu zmniejszenia
strat wody oraz energii elektrycznej realizowany jest monitoring sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej poprzez urządzenia strefujące. Podejmowane działania mają ograniczać straty
wody poprzez system lokalizacji wycieków, stałego monitoringu nocnych przepływów oraz jak
najdokładniejszego opomiarowania usług dostarczanych przez Spółkę Promax.
Wykonane prace na sieci wodociągowej w 2018 r.:


23 hydranty sieciowe,



1,5 km sieci wodociągowej,



1,26 km przyłączy przy wymienianych sieciach i 80 sztuk nowych.
Nowe sieci w następujących ulicach:



Łazy: ul. Polna, Zamknięta, Stara Cementownia,



Chruszczobród ul. Ogrodowa,



Grabowa ul. Słoneczna, Wierzbowa, Pawia.
Dodatkowo wykonano prace polegające na remoncie budynków, wymianie pompy, rur

tłoczonych oraz automatyki na ujęciach: Niegowonice, Rokitno Szlacheckie, Ciągowice
i Hutki - Kanki.
Wybudowano 2 studnie strefowe.
IX. ŚRODOWISKO
1.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym opracowanym przez Gminę
Łazy w lipcu 2015 r. przy współpracy wszystkich środowisk lokalnych, które wywierają wpływ
na gospodarkę niskoemisyjną w gminie. Dokument ten wyznacza kierunek działań dla Gminy
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Biorąc pod uwagę: zapotrzebowanie Gminy Łazy na
energię pierwotną, stan powietrza na terenie Gminy, zapisy prawa europejskiego
w zakresie efektywności energetycznej, został określony długoterminowy cel główny, który
brzmi: Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym
wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie
Gminy Łazy.
Długookresowy cel strategiczny będzie realizowany do roku 2020 poprzez cele
szczegółowe oraz konkretne działania inwestycyjne:
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A - Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków
sektora komunalnego.
Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt polega na kompleksowej
modernizacji 8 - obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Łazy, a w szczególności:
budynków społeczno - kulturalnych w Ciągowicach i Niegowonicach, Ośrodka Zdrowia
w Niegowonicach, dwóch budynków przedszkola w Łazach, budynku Szkoły Podstawowej
w Grabowej, budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach oraz budynku KTS w Łazach.
W ramach projektu planuje się wykonanie, docieplenie budynku wraz z wymianą okien
i drzwi (w 8 budynkach), wymianę źródła ciepła (w 3 budynkach), modernizację instalacji CO
(4 budynkach), modernizację instalacji c.w.u (w 3 budynkach). Dzięki realizacji zadania
zwiększy się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Łazy.
Założone wskaźniki projektu:


powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 6.791,07 m2,



szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = 284,12 tony równoważnika CO2,



liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 8 szt.,



liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 3 szt.

B - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie

PM10,

CO2

pochodzących zwłaszcza

z indywidualnych źródeł ciepła poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne
w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
W ramach ochrony powietrza dofinansowano 79 wniosków dotyczących wymiany kotłów
grzewczych na łączną kwotę 247 551,87 zł.
C - Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy
poprzez montaż instalacji solarnej i pomp ciepła w Parku Wodnym JURA w Łazach.
Montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku Parku
Wodnego JURA w Łazach, spowodował obniżenie kosztów podgrzewania wody i zmniejszył
emisję CO2 do atmosfery. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej polegało na dostawie
i montażu kompletnych zestawów solarnych do budynku, w którym znajduje się basen kryty
wraz brodzikiem dla dzieci i częścią szkoleniową oraz jacuzzi i saunami. System solarny
zasilany jest przez zestaw 105 kolektorów słonecznych.
Miejsce lokalizacji projektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach, ul. Topolowa 1.
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Wskaźniki projektu:


liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt.,



dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,18 MWt,



szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 31,49 tony równoważnika CO2.
W zakresie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2020 przewiduje się

następujące wskaźniki:


poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (2014): 4246 Mg CO2 tj. spadek
na poziomie 8,4%,



zużycie energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego: 720 MWh tj. spadek na
poziomie 0,7%,



udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 3,3%.

2.

Program ochrony środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2016 - 2019” jest podstawowym

narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie Gminy. Według założeń,
przedstawionych w opracowaniu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego,
efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją, a także tworzyć warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa. Program Ochrony Środowiska, określa cele, kierunki
interwencji i zadania, ich harmonogram oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym
mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe. Dokument ten wspomaga dążenie do
uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego
walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem
konieczności jego ochrony. Program określa stan docelowy, a oceny efektów jego realizacji,
zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.
Podsumowanie raportu Programu Ochrony Środowiska w 2018 r.:
EDUKACJA
Jednym z istotnych elementów w realizacji celów „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Łazy” jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Podejmowane działania w zakresie
edukacji ekologicznej w roku 2018 miały za zadanie realizację celu długookresowego jakim
jest kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców gminy Łazy oraz
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Edukacja
ekologiczna jest prowadzona już od najmłodszych lat. Zarówno w przedszkolach, jak i szkołach
podstawowych i gimnazjach u dzieci i młodzieży kształtuje się szacunek do przyrody
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i środowiska. Przez placówki oświatowe organizowane były liczne działania proekologiczne
mające na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w tematykę ochrony środowiska,
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku.
Gmina w ramach podpisanej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne
prowadzi edukację ekologiczną.
Młodzież szkolna brała udział w ogólnopolskich akcjach proekologicznych takich jak:
„Sprzątanie Świata-Polska”, „Dzień Ziemi”, „Listy do Ziemi”.
Podczas prowadzonego Dnia Ziemi z UTW odbyło się sadzenie drzew, oraz pokaz mody
ekologicznej.
Ponadto w Echach na bieżąco były umieszczane informacje o treści ekologicznej jak
również informacje dot. ochrony środowiska zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach.
Przeprowadzono akcję promocyjno - informacyjną obejmującą zasięgiem Gminę Łazy,
poprzez opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek
dotyczących w szczególności selektywnego zbierania odpadów. Dostarczenie materiałów
nastąpiło razem z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Państwowy monitoring środowiska odpowiada za ocenę jakości powietrza oraz obserwację
dokonujących się zmian. Na terenie województwa śląskiego monitoring prowadzony jest przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Inspektorat w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza
informował Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o wystąpieniu
przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego
ozonu.
Stacja monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
mieści się w Zawierciu, ul. Skłodowskiej Curie 16.
Gmina Łazy uruchomiła system do mierzenia jakości powietrza na swoim terenie. System
odczytuje w czasie rzeczywistym kilka parametrów (stężenie pyłów zawieszonych PM 1, PM
2.5, PM 10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność) na temat bieżącego stanu powietrza.
W ramach systemu została uruchomiona tablica świetlna LED, na której mieszkańcy mogą
na bieżąco śledzić stan jakości powietrza. Dodatkowo informacje dotyczące jakości powietrza
w Gminie są dostępne online, m.in. na stronie internetowej gminy w zakładce Ochrona
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Powietrza. System jest uzupełnieniem działań prowadzonych przez Gminę Łazy, które mają na
celu poprawę jakości.
Gmina Łazy w 2018 roku nie uzyskała informacji z Powiatowego Zarządzania
Kryzysowego w Zawierciu o wystąpieniu przekroczenia wartości progowej 201- 300µg/m3 dla
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu tj. poziomu III- alarmu smogowego.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łazach prowadzili kontrole instalacji spalania paliw stałych
pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej.
JAKOŚĆ WÓD, GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony był w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszej Gminy prowadzony
jest przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zawierciu oraz firmę wodociągową
PROMAX Spółka z o. o. w Łazach, która zleca wykonywanie badań wody laboratoriom
zewnętrznym. Ogółem w 2018 r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Łazy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu pobrał 51 próbek wody do badań z 20 punktów kontrolnych. Kwestionowano 1
próbkę ze względu na ponadnormatywną mętność. Pod względem mikrobiologicznym nie
kwestionowano żadnej próbki.
Ponadto Gmina Łazy w 2018 r. zleciła wykonanie analizy laboratoryjnej próbek wody
pobranych ze źródeł: Łazy, ul. Źródlana; Niegowonice, ul. Kościuszki; Niegowonice, ul. Św.
Jana; Skałbania, ul. Chechelska Źródło Jana; Hutki - Kanki, ul. Jurajska. Wyniki badań wody
ze wszystkich źródeł wykazały wówczas niezdatność do picia.
W BIP w zakładce Ochrona Środowiska - Monitoring Środowiska zamieszczamy
informację dot. jakości wody w naszej Gminie.
Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz ich opróżniania.
W 2018 r. na terenie gminy 2750 nieruchomości posiadało zbiorniki bezodpływowe, 271
przydomowe oczyszczalnie ścieków i 535 przyłącza do sieci kanalizacyjnej.
Uchwałą Nr V/6/26/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r.
wyznaczono aglomerację Łazy, o równoważnej liczbie mieszkańców 7 477 RLM. Obecnie
długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie Aglomeracji wynosi 14,7 km. Ilość ścieków
komunalnych powstających w Aglomeracji Łazy ogółem w 2018 r. wynosiła 529,6 tyś m3/rok.
Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych w roku 2018 zbiorczym systemem
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kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosiła 129,9 tyś. m3/rok, a dostarczanych do oczyszczalni
taborem asenizacyjnym z terenu Aglomeracji Łazy wynosiła 34,0 tyś. m3/rok. Liczba
mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię i zbiorczy system kanalizacyjny wynosi
3 118.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I NIEBEZPIECZNYMI
W 2018 r. na terenie Gminy Łazy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych prowadzony jest przez firmę Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza.
Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym realizację zadań
powierzonych Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Łazach.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone było
z następującą częstotliwością:
1) z terenu zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień październik) i 1 raz w miesiącu w pozostałych miesiącach (listopad - marzec),
b) odpady selektywnie zebrane, szkło (worek koloru zielonego), papier, tektura (worek
koloru niebieskiego) oraz tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal
(worek koloru żółtego) - 1 raz w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
i odpadów zielonych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach koloru
brązowego - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od maja do listopada,
2) z terenu budynków wielolokalowych:
a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz w tygodniu,
b) odpady selektywnie zebrane, szkło (pojemniki koloru zielonego), papier, tektura (pojemniki

koloru

niebieskiego)

oraz

tworzywa

sztuczne,

opakowania

wielomateriałowe, metal (pojemniki koloru żółtego - 1 raz na 3 tygodnie,
c) odpady ulegające biodegradacji wyłącznie w zakresie odpadów zielonych według
indywidualnych potrzeb - odbiór w okresie od maja do listopada po zgłoszeniu
zapotrzebowania na podstawienie kontenera.
W marcu i październiku 2018 r. na terenie Gminy zorganizowana została zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Gmina

Łazy

prowadziła

cały

rok

bezpłatną

zbiórkę

przeterminowanych

i niewykorzystanych leków.
Punktami zbiórki były:


Apteka Panaceum ul. Spółdzielcza 5 w Łazach,



Punkt Apteczny ul. Kościuszki 24 w Niegowonicach,



Apteka Libra ul. Targowa 2 w Łazach,



Apteka Radix ul. Kościuszki 3 w Łazach.
Prowadzona była również zbiórka zużytych baterii. Punkty zbiórki to Miejski Ośrodek

Kultury w Łazach oraz Urząd Miejski w Łazach.
Na dzień 31.12.2018 r. objętych systemem zostało 4120 nieruchomości.
Odpady zmieszane odbierane były w pojemnikach 120 l i 240 l w zabudowie
jednorodzinnej natomiast w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach 1100 l.
Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Do
punktu mieszkańcy mogą przywozić następujące rodzaje odpadów:


przeterminowane leki i chemikalia,



zużyte baterie,



zużyte opony (tylko z samochodów osobowych),



tekstylia, ubrania,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



odpady zielone i ulegające biodegradacji,



odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego
z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów
materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych
we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót
w ilości:
- 120 kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej,
- 2000 kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na zasadzie

indywidualnych umów zawartych między właścicielami nieruchomości, a firmami
wywożącymi odpady.
Na terenie Gminy działają 4 przedsiębiorstwa odbierające odpady komunalne z terenów
niezamieszkałych:
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Alba Południe Polska Sp. z o. o.,



Remondis Sp. z o. o. Oddział Częstochowa,



FCC Polska Sp. z o. o.,



ZGK Zawiercie - odpady budowlane.
Na terenie gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady przekazywane są przez firmy odbierające odpady do poniższych

instalacji znajdujących się w Regionie II:
Kod odpadu 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne)
1) Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów Alba MPGK Sp. z o.
o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dąbrowa Górnicza,
ul. Główna 144a;
2) Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów Alba MPGK Sp. z o.
o. Zakład Przetwarzania Odpadów PTS ALBA Sp. z o. o. MBP - ZPO ul. Brzezińska
41-503 Chorzów;
3) Zakład Segregacji i Kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. w Zabrzu ul. Cmentarna 19f.
Kod odpadu: 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji)
1) Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia Alba MPGK Sp. z o.
o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dąbrowa Górnicza,
ul. Główna 144 a.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. kształtowała się
następująco: 12,50 zł (w przypadku prowadzenia segregacji) oraz 25,00 zł przy braku
prowadzenia segregacji.
Gmina zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
objęły:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2.267.845,00 zł,
2) stworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 29.520,00 zł,
3) obsługi administracyjnej tego systemu-154.087,00 zł
4) usunięcie dzikiego wysypiska śmieci - 2.630,00 zł.
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Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała również
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Ilość odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych [Mg]

Ilość odebranych u źródła
segregowanych odpadów
komunalnych (papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło,) [Mg]

Ilość odebranych u
źródła odpadów
biodegradowalnych
[Mg]

Nieruchomości
zamieszkałe

Nieruchomości
niezamieszkałe

Nieruchomości
zamieszkałe

Nieruchomości
niezamieszkałe

Nieruchomości
zamieszkałe

I półrocze
2018

1812,34

158,05

379,16

5,38

190,64

II półrocze
2018

1667,38

169,34

364,5

8,727

490,50

Suma

3479,72

327,39

743,66

14,107

681,14

Razem

1438,907

3807,11

Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych podczas zbiórki objazdowej odbywającej
się w 2018 r. (u źródła) - 140,84 Mg.
Ilość odpadów zużytego sprzęty RTV i AGD zebranych podczas zbiórki objazdowej
odbywającej się w 2018 r. - (u źródła) 8,54Mg.
Razem z nieruchomości zamieszkałych zebranych u źródła odebrano: 5053,9 Mg
odpadów.
Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2018
przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Kod zebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych
odpadów
komunalnych [Mg]

200127

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne

3,351

200307

Odpady wielogabarytowe

50,700
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160103

Zużyte opony

15,328

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne
składniki

6,571

200132

Leki inne niż wymienione w 200131

0,027

200121

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,036

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 170106

20,201

200111

Tekstylia

5,527

200133

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 160601,160602

0,024

200201

Odpady ulegające biodegradacji

12,240

SUMA

114,005

Podsumowując:
Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Łazy (w tym PSZOK
i punkty skupu) - 5390,363 Mg w tym 3479,72 Mg odpadów zmieszanych, 349,2 Mg
zmieszanych odpadów opakowaniowych, 314,84 Mg szkła, 79,62 Mg papieru, 681,14 Mg
odpadów biodegradowalnych, 140,84 Mg odpadów wielkogabarytowych, 8,54 Mg AGD
i RTV, 0,145 Mg przeterminowanych leków, 114,005 Mg odpadów zebranych w PSZOK
i 222,312 Mg odpady zebrane w punktach skupu.
Ilość wszystkich odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Łazy (nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe): 5940,28 Mg.
Wszystkie powyższe odpady zmieszane i segregowane nie zostały przekazane do
składowania.
Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniosła w 2018 r. 504,984 Mg.
W dokumentach strategicznych dotyczących gospodarki odpadami dąży się do
zmniejszenia ilości zebranych odpadów zmieszanych, a tym samym do wzrostu ilości odpadów
pozyskiwanych z selektywnej zbiórki.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych

41

frakcji odpadów komunalnych zakłada poziom odzysku tych frakcji surowcowych minimum
30%. Gmina Łazy osiągnęła wymagany poziom w 2018 r., który wyniósł 44%.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. określa
poziom ograniczenia tych odpadów max. 40%. Gmina Łazy ograniczyła poziom składowania
w 2018 r. do 0,0048%.
W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy organizuje
się kampanie informacyjne propagujące selektywne zbieranie odpadów. Natomiast
zapobieganie powstawaniu odpadów ulegających biodegradacji polega głównie na
propagowaniu przydomowego kompostowania na terenach zabudowy jednorodzinnej.
Odpady niebezpieczne
W 2018 r. dokonano naboru wniosków oraz zrealizowano zadanie pn. „Likwidacja
odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2018 r.”
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujący efekt: z programu skorzystało 66
właścicieli nieruchomości i usunięto 99,894 Mg odpadów na kwotę 37368,04 zł, która w całości
została pokryta z WFOŚiGW w Katowicach, przez co właściciel nieruchomości nie ponosił
z tego tytułu żadnych kosztów.
Ponadto od wielu lat funkcjonuje w naszej Gminie pomoc finansowa, w formie dotacji
(50% poniesionych kosztów, a maksymalnie 1000 zł) dla osób, które dokonują demontażu
utylizacji lub utylizacji

wyrobów zawierających azbest. Z tej formy dotacji w 2018 r.

skorzystały 3 osoby. Usunięto 5,463 Mg odpadów azbestowych. Kwota dotacji wynosiła
odpowiednio 1845,97 zł.
Uzyskany efekt ekologiczny to ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów
zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 105,357 Mg odpadów.
X. OCHRONA PRZYRODY
Cennym elementem przyrodniczym na terenie naszej gminy są lasy, zajmują one
powierzchnię 5931,26 ha, co stanowi 43,9% ogólnej powierzchni gminy. Gospodarka
drzewostanem na terenie leśnym uregulowana jest przez uproszczone plany urządzenia lasów.
Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Park
Krajobrazowy Orlich Gniazd, obszar Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska oraz Łąki
Dąbrowskie, Rezerwat przyrody Góra Chełm, pomnik przyrody „Zespół źródeł rzeki Centurii
zlokalizowany w miejscowości Hutki - Kanki, Gmina Łazy, pomnik przyrody „Pióropusznik
strusi”.
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W 2018 r. wpłynęło 115 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów
i wywrotów. Wydano w tym zakresie 19 decyzji administracyjnych.
W ciągu roku zgłoszono do wycięcia 771 sztuk drzew, w tym zgłoszenia osób prywatnych 659 sztuk, drzewa wycięte na terenach gminnych - 38 sztuk, drzewa wycięte na terenie innych
firm i instytucji - 74 sztuk.
W ramach kompensacji przyrodniczej na terenie Gminy Łazy nasadzono 59 sztuk drzew
i 676 sztuk krzewów.
XI. POLITYKA SPOŁECZNA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na lata 2014 - 2020
Misja
Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy jest poprawa jakości
życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, dążenie do integracji
społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom.
Rozwiązania wdrażane przy współpracy z lokalnymi partnerami służyć mają eliminacji
negatywnych zjawisk społecznych oraz zrównoważonemu rozwojowi Gminy.
Wizja
Gmina Łazy dynamicznie rozwijająca się, o wysokim poziomie jakości życia, przyjazna
mieszkańcom, z dostępnością do wysokiej jakości usług społecznych oraz warunkami
sprzyjającymi podnoszeniu poziomu lokalnego kapitału społecznego. Gmina współpracująca
partnersko z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną w celu wspólnego
rozwiązywania problemów społecznych.
Cele Strategiczne:


Prawidłowe wypełnianie przez rodziny przynależnych funkcji;



Wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych;



Tworzenie warunków służących zaspakajaniu potrzeb osób starszych;



Wzrost integracji społecznej.
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są osiągane poprzez realizację

programów i projektów społecznych w gminie, poprzedzonych diagnozą i wskazywaniem
zgodności z kierunkami działań określonych w Strategii.
Strategia wdrażana jest przez instytucje publiczne i podmioty społeczne, których statuty
obejmują działania w zakresie polityki społecznej. Strategia wyznacza kierunki rozwoju,
stanowiąc jednocześnie odniesienie dla zmian i działań zmierzających do dostrojenia bieżącej
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i długookresowej działalności do potrzeb realizacji celów strategicznych. Umożliwia to
skoncentrowanie się na przedsięwzięciach najistotniejszych z punktu widzenia skutecznej
realizacji zadań i rozwoju polityki społecznej w Gminie. Zgodnie z zapisami ustawy
o pomocy społecznej, koordynacją działań w zakresie realizacji Strategii zajmuje się Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łazach. Podstawowe źródła finansowania strategii to: środki budżetu
gminy, budżetu państwa oraz środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
Niektóre obszary merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
Pomoc społeczna
Efektywna realizacja usług społecznych, ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania
oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy.
Usługi społeczne w Gminie Łazy przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, poprawy
warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa ich w życiu
społecznym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Łazy jest
Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań
z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego
usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań
pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej,
rozwój i prowadzenie nowych form pomocy.
System zabezpieczenia społecznego - instrumenty.
System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić
własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. 2036 osób
korzysta ze świadczeń rodzinnych.
W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu
alimentacyjnego. Liczba korzystających z funduszu 121 świadczeniobiorców, 90 dłużników
alimentacyjnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Rodzina 500+”. Ze świadczeń
wychowawczych w Gminie Łazy w roku 2018 skorzystało 974 rodzin a świadczenia
wychowawcze wypłacane są dla niemal 1320 dzieci. W ramach programu "Dobry Start"
wypłacono 1653 świadczenia. Zasiłki pielęgnacyjne są wypłacane dla 312 osób. Świadczenie
pielęgnacyjne pobierają 42 rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby
ubogie i osoby podwyższonego ryzyka. System pomocy społecznej w Gminie Łazy w roku
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2018 objął 442 osoby. Rodziny korzystają z szerokiego wachlarza wsparcia w tym zasiłki stałe,
okresowe, celowe, celowe - specjalne, z powodu zdarzenia losowego, ubezpieczenie
zdrowotne, udzielanie schronienia, sprawienie pogrzebu, skierowanie do DPS. Najwięcej czasu
pracownicy socjalni przeznaczają na świadczenie pracy socjalnej, w roku 2018 pracą socjalną
objęto 723 osoby.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD - 2014 - 2015) współfinansowany jest z EFS
- Pomocy Najbardziej potrzebującym. Do „Banku Żywności” w 2018 r. skierowanych zostało
blisko 350 rodzin tj. 760 osób.
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 to wsparcie
dla najuboższych mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej przy aktywnym współudziale
placówek oświatowych, zapewnia potrzebującym gorący posiłek. Z programu korzysta 402
osób.
Aktywna polityka społeczna
Najbardziej skuteczną metodą pomocy są formy aktywizacji społecznej. Realizujemy założenia
systemu zawarte w Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020. Za
priorytet uznaje się tworzenie i realizację projektów z obszaru polityki społecznej. W roku
2018:


Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował we współpracy z MCK projekt pt. „Młodzi na
start”,



„Praca, Praca, Praca”,



„Koło Ratunkowe” 2018 r.
Instrumenty lokalnej polityki senioralnej

W Gminie Łazy realizowana jest innowacyjna forma usług społecznych - opieka
wytchnieniowa, czyli opieka zastępcza na czas odpoczynku osób, które na co dzień opiekują
się osobą zależną. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w środowisku zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych z uwzględnieniem stanu
zdrowia i zdolności psychofizycznych. Usługami opiekuńczymi w 2018 r. objętych było
średnio ok. 50 środowisk. W roku 2018 Ośrodek opłacał pobyt dla 22 osób w Domach Pomocy
Społecznej.
Usługi w zakresie polityki prorodzinnej
Gmina Łazy realizuje działania skierowane na wszechstronną pomoc dla rodzin. Polityka
rodzinna została określona w Programie Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.
Realizowane działania:
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asystent rodziny dla każdej rodziny niewydolnej wychowawczo, aktualnie tą formą
wsparcia było w roku 2018 objęte śr. 30 rodzin,



punkt konsultacyjny - bezpłatną pomoc w mediacji rodzinnej w zakresie pracy socjalnej.
System przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Koncentruje się wokół pomocy osobom dotkniętym przemocą.
Realizowanie inicjatywy:


Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja procedury „Niebieskiej Karty”;



Kampania społeczna „W dzień i w nocy bez przemocy”;



Specjalistyczne Poradnictwo z udziałem PCPR w Zawierciu;



Działania profilaktyczne mające za zadanie wdrożyć prawidłowe metody wychowawcze
poprzez działalność Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” w Łazach.
Polityka prorodzinna

Program „Rodzina 3+”
W roku 2014 Gmina Łazy wprowadziła ten program, który został skierowany do rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Łazy. W roku 2018 136 rodzin korzystało
z programu. Użytkownicy programu mogą korzystać ze zniżek na towary i usługi. Do Programu
przystąpiło 7 przedsiębiorstw i instytucji.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Od 2014 r. zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny Gmina Łazy realizuje zadanie związane
z jej obsługą. Jest to system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej 3 dzieci. Jej posiadacze
mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju. W roku 2018 Kartę Dużej Rodziny wydano 686 osobom.
Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia. W roku 2018 z tej formy wsparcia skorzystało 82 uczniów.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Cel programu - pomoc rodzinom dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu, w tym
dzieciom osób uzależnionych od alkoholu, działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży
oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych. W ramach zadań ujętych w programie
realizowano programy profilaktyczne w placówkach oświaty, kultury i sportu. W placówkach
oświatowych odbyły się warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Zorganizowano profilaktyczne
spektakle teatralne oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Zakupiono
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materiały profilaktyczno - edukacyjne z zakresu uzależnień oraz materiały, które wykorzystano
do udziału w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Stop przemocy”,
„Smart, to znaczy mądrzej - uzależnienie czy nawyk”. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 38 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
35 osób skierowano na badania do biegłych, złożono 23 wnioski do sądu o orzeczenie
zobowiązania do leczenia odwykowego. Efektem realizacji zadań ujętych w programie jest
ograniczenie powstawiania nowych problemów oraz problemów już istniejących, ograniczenie
szkód zdrowotnych, zdrowy styl życia bez alkoholu oraz innych używek, podniesienie
świadomości osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży dot. następstw nadużywania alkoholu.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy
Cel programu - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych. Wspomaganie działań instytucji i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. W ramach zadań ujętych
w programie realizowano programy profilaktyczne w placówkach kultury w czasie
wypoczynku letniego i zimowego. Zakupiono materiały profilaktyczno - edukacyjne
z zakresu uzależnień od środków odurzających oraz materiały, które wykorzystano do udziału
w ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki, to mnie nie kręci”. Efektem realizacji zadań ujętych
w programie jest podniesienie świadomości osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży dot.
następstw nadużywania środków odurzających, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży. Zdrowy styl życia bez używek.
Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXII/194/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2019” Gmina Łazy ustaliła
priorytetowe

obszary

obejmujące

zadania

publiczne,

które

mogą

być

zlecane

do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w danej
dziedzinie. Zadania zlecane są na podstawie art. 13 w/w ustawy w formie konkursu lub art. 19a
tej ustawy w trybie pozakonkursowym.
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XII. DOTACJE Z ZAKRESIE KULTURY I SPORTU
W 2018 r. Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy

1.

w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
poniższa

tabela

przedstawia

szczegółowe

informacje

związane

z

konkursem,

z wyszczególnieniem organizacji biorących w nich udział, udzielonej oraz rozliczonej kwoty
dotacji:
Lp.

Nazwa organizacji

Kwota przyznanej
dotacji (w zł)

Kwota rozliczonej
dotacji (w zł)

1.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
ŁAZACH

3.500,00

3.500,00

2.

STOWARZYSZENIE INICJATYW
TWÓRCZYCH „KULTURNIAK”

4.500,00

4.500,00

RAZEM

8.000,00

8.000,00

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony
dziedzictwa narodowego udzielono w 2018 r. w ramach otwartego konkursu ofert
dwu organizacjom dotacji w łącznej wysokości 8.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań,
organizacje rozliczyły w całości otrzymaną dotację.
2.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Gmina Łazy zleciła realizację zadań w 2018 r.
w następujących obszarach:

poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje związane ze zlecaniem zadań w trybie
pozakonkursowym z wyszczególnieniem wspieranych obszarów, organizacji, którym
przyznano dotację oraz udzielonej i rozliczonej kwoty dotacji:
Lp.

Nazwa obszaru

1.

OBSZAR KULTURY
FIZYCZNEJ, TURYSTYKI
I REKREACJI

KOŁO PZW
NR 34
W ŁAZACH

2.

OBSZAR OCHRONY
ŚRODOWISKA, EKOLOGII,
W TYM OCHRONY ZWIERZĄT
I DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO

KOŁO PZW
NR 34
W ŁAZACH

OBSZAR OCHRONY
ŚRODOWISKA, EKOLOGII,
W TYM OCHRONY ZWIERZĄT
I DZIEDZICTWA

ŚLĄSKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
KOŁO

3.

Nazwa organizacji Kwota przyznanej Kwota rozliczonej
dotacji (w zł)
dotacji (w zł)
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

2.850,23

4.

PRZYRODNICZEGO

W ŁAZACH

OBSZAR OCHRONY
I PROMOCJI ZDROWIA,
POMOCY SPOŁECZNEJ
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

UNIWERSYTET
TRZECIEGO
WIEKU
W ŁAZACH

RAZEM

2.500,00

2.500,00

15.500,00

15.350,23

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym udzielono
w 2018 r. wsparcia w trzech obszarach priorytetowych trzem organizacjom na podstawie
czterech złożonych ofert na łączną kwotę 15.500,00 zł. Dwie organizacje rozliczyły w całości
otrzymane dotacje w łącznej wysokości 12.500,00 zł. Śląski Związek Pszczelarzy
(z przeznaczeniem dla Koła w Łazach) rozliczył otrzymaną kwotę dotacji, tj. 3.000,00 zł,
w wysokości 2.850,23 zł, zwracając do budżetu Gminy Łazy niewykorzystaną część dotacji
w kwocie 149,77 zł.
Dotacje dla Klubów Sportowych.

3.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały Nr XII/106/15
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, Gmina Łazy zleca realizację w/w zadania
w formie konkursu, do którego mogą przystępować kluby sportowe działające na jej obszarze
nie w celu osiągnięcia zysku.
Gmina Łazy ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Łazy w 2018 r.
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu:
poniższa

tabela

przedstawia

szczegółowe

informacje

związane

z

konkursem,

z wyszczególnieniem klubów sportowych biorących w nim udział, udzielonej oraz rozliczonej
kwoty dotacji:
Lp.

Nazwa klubu sportowego

Kwota przyznanej
dotacji (w zł)

Kwota rozliczonej
dotacji (w zł)

1.

MKS „ŁAZOWIANKA – ANDREX - POL”

50.000,00

50.000,00

2.

KLUB STRZELECTWA PNEUMATYCZNEGO
JURA LIGA OBRONY KRAJU

3.600,00

3.600,00

3.

KS WYSOKA

2.400,00

1.767,37

4.

KS „ORIENT”

2.500,00

2.500,00

5.

MKS „ORKAN”

2.000,00

406,22

6.

UKS „BYCZKI”

6.000,00

6.000,00
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7.

UKS „JEDYNKA”

13.000,00

13.000,00

8.

UKS CHRUSZCZOBRÓD

3.500,00

3.500,00

9.

UKS NIEGOWONICE

7.000,00

7.000,00

90.000,00

87.773,59

RAZEM

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w 2018 r. w ramach konkursu ofert udzielono dotacji dziewięciu klubom
sportowym w łącznej wysokości 90.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań, siedem klubów
rozliczyło w całości otrzymaną dotację (na łączną kwotę 85.600,00 zł), a dwa zostały wezwane
do zwrotu środków w wysokości łącznej 2.226,41 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji oraz
dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. MKS „Orkan” został wezwany do zwrotu kwoty
1.593,78 zł (w tym 1.150,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji i 443,78 zł z tytułu dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości), a KS Wysoka do zwrotu kwoty 632,63 zł (w tym 289,96 zł
z tytułu niewykorzystanej dotacji i 342,67 zł z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości).
Doroczne nagrody w zakresie upowszechniania kultury.

4.

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz uchwały Nr XIV/148/08 Rady Miejskiej w Łazach z dnia
30 maja 2008 r. w sprawie: ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Łaz
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
Burmistrz Łaz z inicjatywy własnej lub na wniosek instytucji kultury, grupy osób z danego
środowiska twórczego, organizacji pozarządowych lub komisji Rady Miejskiej właściwej
do spraw kultury przyznaje raz w roku nagrodę artystyczną w formie pieniężnej. Jej
jednorazowa wysokość nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł. Jest przyznawana w postaci
jednej nagrody za szczególne osiągnięcia i/lub jednej nagrody za całokształt twórczości
i może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.
W roku 2018 Burmistrz Łaz przyznał jedną nagrodę za szczególne osiągnięcia oraz jedną za
całokształt twórczości, których szczegóły przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Nazwa Laureata

Postać nagrody

1.

TEATR „MIRAŻ”

NAGRODA ZA SZCZEGÓLNE
OSIĄGNIĘCIA

2.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „JURA”

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT
TWÓRCZOŚCI
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5.

Stypendia sportowe
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr VI/45/11 Rady

Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz Uchwał Nr VI/57/15
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 kwietnia 2015 r. i Uchwały Nr XII/105/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w/w uchwały Gmina Łazy może
fundować stypendia sportowe zawodnikom, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, objętą
ogólnopolskim systemem szkolenia i współzawodnictwa sportowego lub znajdującą się
w programie igrzysk olimpijskich, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
XIII. OŚWIATA
Na rok budżetowy 2018 w zakresie zadań oświatowych składają się dwie części 2 lat
szkolnych:


8 miesięcy (od stycznia do sierpnia) roku szkolnego 2017/2018;



4 miesiące (od września do grudnia) roku szkolnego 2018/2019.

PLACÓWKI PUBLICZNE:
Na przestrzeni całego roku 2018, a więc w wymienionych wyżej latach szkolnych, Gmina
Łazy była organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych, w tym: trzech zreformowanych
ośmioklasowych szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi (Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach, Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka
w Niegowonicach i Szkoły Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie),
dwóch samodzielnych ośmioklasowych szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 3
w Łazach i Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej) oraz jednego
Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy mieszczącego się w Łazach w dwóch
budynkach - przy ul. Topolowej oraz przy ul. Kolejowej. W strukturze 3 szkół podstawowych
(w Niegowonicach, w Chruszczobrodzie i w Wysokiej) funkcjonowały oddziały przedszkolne.
Liczba uczniów i oddziałów w publicznych szkołach i placówkach przedszkolnych na
przestrzeni całego roku 2018.
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Rok szkolny 2017/2018
(styczeń - sierpień 2018 r.)
Forma kształcenia

Rok szkolny 2018/2019
(wrzesień - grudzień 2018 r.)

Liczba uczniów
ogółem

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów
ogółem

Liczba
oddziałów

Klasy gimnazjalne

266

13

122

5

Klasy I - VIII szkół podstawowych

778

44

901
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Oddziały przedszkolne w SP

168

7

167

7

Przedszkole

167

7

167

7

Razem

1379

71

1357

69

Liczba oddziałów w placówkach publicznych nie uległa zmianie w roku szkolnym
2017/2018 w stosunku do roku poprzedniego, a to dzięki utworzeniu dodatkowej kl. I w SP1
w Łazach i utworzeniu mało licznej 8 - osobowej kl. I w SP3 w Łazach, mimo braku naboru do
klas pierwszych w Chruszczobrodzie i w Wysokiej (nie utworzono tych klas). Natomiast od
września 2018 r. liczba oddziałów zmniejszyła się o 2, gdyż odeszło 8 klas gimnazjalnych,
a utworzono 6 oddziałów kl. 8.
W związku z realizowaną reformą edukacji i zniesieniem w 2016 r. obowiązku szkolnego
dla dzieci 6 - letnich zdecydowanie zmniejszyła się liczba sześciolatków w klasach pierwszych
szkoły podstawowej (sześciolatki pozostały w oddziałach przedszkolnych):


w roku szkolnym 2017/2018 jedynie 4 sześciolatków przyjęto do klas pierwszych w SP1
w Łazach i w SP Niegowonice, co stanowi ok. 3% wszystkich dzieci z terenu gminy
w tym wieku (dla porównania w ubiegłym roku szkolnym było ich 50, czyli 32%). Łącznie
w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach
podstawowych do klas pierwszych uczęszczało 12 sześciolatków, czyli ok. 8% wszystkich
dzieci w tym wieku,



w roku szkolnym 2018/2019 tylko 8 sześciolatków rozpoczęło naukę w kl. I publicznych
szkół (SP1w Łazach, SP Niegowonice i SP Chruszczobród), co stanowi ok. 6% wszystkich
dzieci z terenu gminy w tym wieku. Do szkół niepublicznych nie przyjęto w tym roku
sześciolatków.
Gmina we współpracy z placówkami niepublicznymi działającymi na naszym terenie

zrealizowała w placówkach wychowania przedszkolnego w 91% w roku szkolnym 2017/2018
i w 88% w roku szkolnym 2018/2019 ustawowy obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Wspólnie z placówkami niepublicznymi:


w roku szkolnym 2017/2018 w 96% zrealizowaliśmy prawo do korzystania z wychowania
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przedszkolnego dzieci 5 - letnich, w 93% prawo dzieci 4 - letnich i w 87% prawo dzieci
w wieku 2,5 - 3 lat,


w roku szkolnym 2018/2019 w 86% zrealizowaliśmy prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego dzieci 5 - letnich, w 88% prawo dzieci 4 - letnich i w 84% prawo dzieci
w wieku 2,5 - 3 lat.
Należy dodać, że rekrutacji do przedszkoli i wszystkich klas pierwszych w szkołach

podstawowych dokonano w oparciu o zasady i kryteria opracowane na podstawie zapisów
nowej ustawy Prawo oświatowe.
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:
Na podstawie wpisów do gminnej ewidencji szkół i placówek niepublicznych 2
stowarzyszenia skupiające rodziców i nauczycieli: „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” oraz
„Przyjazna Szkoła w Ciągowicach” prowadziły 3 niepubliczne szkoły podstawowe
o uprawnieniach szkół publicznych: w Rokitnie Szlacheckim (dziesiąty i jedenasty rok
z rzędu), w Grabowej i w Ciągowicach (szósty i siódmy rok funkcjonowania obu placówek)
oraz jedno niepubliczne przedszkole „Biedroneczki” w Łazach (od 1 września 2017 r. pierwszy
rok działalności - placówka utworzona na bazie działającego od 2013 r. zamiejscowego
oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Michała Poleskiego
w Rokitnie Szlacheckim). Na podstawie dokonanej zmiany we wpisie do ewidencji od 1
września 2017 r. szkoły te dostosowały swoją strukturę do wymagań reformy edukacji
i przekształciły się w ośmioklasowe szkoły podstawowe.
Liczba uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych i placówkach przedszkolnych
na przestrzeni całego roku 2018.
Rok szkolny 2017/2018
(styczeń - sierpień 2018 r.)
Nazwa placówki
niepublicznej

Liczba
uczniów
ogółem

Rok szkolny 2018/2019
(wrzesień - grudzień 2018 r.)

Liczba Liczba uczniów Liczba
uczniów
w oddziale
uczniów
w szkole przedszkolnym ogółem

Liczba Liczba uczniów
uczniów
w oddziale
w szkole przedszkolnym

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im. Michała
Poleskiego w Rokitnie Szl.

138

64

74

144

80

64

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im.
Stanisława Będkowskiego
w Grabowej

78

43

35

82

47

35

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w
Ciągowicach

77

44

33

75

50

25

53

Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

70

-

-

74

-

-

Razem:

363

151

142

375

177

124

Czwarty rok z rzędu dla 16 dzieci w wieku od 0,6 do 3 lat zamieszkałych w Gminie Łazy
Zarząd ChSD prowadził w „Domu Nadziei” w Łazach przy ul. Brzozowej niepubliczny żłobek
- „Przyzakładowe Centrum Zabawy”, a poprzedni Klub Dziecięcy - „Przyzakładowe Centrum
Zabawy”. Od 1 stycznia 2016 r. zmienił się sposób dofinansowania ze strony Gminy - ChSD
otrzymuje dotację na każde dziecko zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XII/104/15 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy oraz Uchwały
Nr XIII/115/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniającej poprzednią
Uchwałę w części dotyczącej doprecyzowania zapisów w sprawie składania wniosku o dotację
i sposobu jej wypłaty.
Ponadto już trzeci rok z rzędu na terenie naszej gminy działał Ośrodek Usług Opiekuńczo
- Wychowawczych „Pegaz” w Chruszczobrodzie - placówka prowadzona przez powiat,
w której znalazło swój dom ok. 15 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu całego
powiatu a nawet województwa. Dzieci w wieku 7 - 15 lat jako mieszkańcy naszej gminy są
m.in. uczniami Szkoły Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie, a 4
uczniów jest dowożonych gminnym busem do SP3 w Łazach oraz do szkół specjalnych
w Zawierciu i w Dąbrowie Górniczej. Przez cały rok 2018 władze samorządowe Gminy Łazy
współpracowały z dyrektorem placówki w organizowaniu jak najlepszych warunków życia
dzieci w Ośrodku i udzielały dzieciom pomocy rzeczowej lub organizacyjnej.
Dane dotyczące liczby uczniów i pracowników zatrudnionych w szkołach oraz kosztów
prowadzenia i dotowania oświaty na terenie gminy Łazy obrazują poniższe tabele:


rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem (placówki publiczne i niepubliczne)

Rok szkolny

Przedszkole
(3 - 5 - latki
od IX.2016)

Obowiązek rocznego
przygotowania
przedszkolnego (6 - latki)

408
87
2016/2017
423
132
2017/2018
400
132
2018/2019
380
135
2019/2020
370
138
2020/2021
Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2016/2017 i 2018/2019
-2 %
+ 52%
Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2018/2019 i 2020/2021:
-7,50%
4,50%
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Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

831
939
1074
1105
1089

390
266
122
0
0

+ 29 %

- 69%

1,50%

-100,00%



dane i wskaźniki oświatowe w ostatnich trzech latach szkolnych (placówki publiczne)
przedszkola
2017/
2018
330

Liczba uczniów
Liczba oddziałów

14

14

14

Liczba etatów
nauczycielskich
Liczba etatów
administracyjnych
Liczba etatów obsługi

22,34

24,83

28,35

118,54

125,77

128,17

3
(PP1)
16,75

3
(PP1)
16,25

3
(PP1)
17,75

14

15

15

31

32.25

32,25

Uczniowie na oddział

21,6

23,6

23,8

19,1

18,3

18,6

Etaty nauczycielskie
na oddział
Uczniowie na etat
nauczycielski
Uczniowie na etat
administracji
Uczniowie na etat
obsługi

1,6

1,7

1,7

1,2

2

2,1

13,5

13,8

14,2

15,8

9,0

8,9

51,3
(PP1)
24,7

55,7
(PP1)
20,3

55,7
(PP1)
18,8

77,8

69,6

72,9

23,7

32,4

31,7

Rok szkolny

2018/
2019
334

szkoły podstawowe
2016/
2017/
2018/
2017
2018
2019
710
778
901
+ 379 G
+266 G
+ 122 G
39 + 18 G
44 + 13 G
50 + 5 G

2016/
2017
302

W rezultacie w porównaniu do roku ubiegłego w roku szkolnym 2017/2018 zwiększyło się
zatrudnienie nauczycieli o 13 osób (o 9 etatów), a z początkiem roku szkolnego 2018/2019
zatrudniamy o 1 nauczyciela więcej, ale i przybyło godzin ponadwymiarowych dla już
zatrudnionych (łącznie o 6 etatów więcej), co jest związane z wprowadzeniem reformy edukacji
(trzeba było zatrudnić na cząstkach etatów nauczycieli biologii, chemii, fizyki, wos,
doskonalenia zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa w nowo utworzonych kl. 7 i kl. 8),
poszerzeniem oferty edukacyjnej głównie w SP1 w Łazach (2 klasy sportowe pływackie,
programy autorskie w kl. 7 i kl. 8 oraz utworzenie dodatkowego etatu nauczyciela świetlicy dla
uczniów kl. I - III oraz 1 etatu logopedy ze względu na dużą ilość zdiagnozowanych i wciąż
rosnących potrzeb uczniów) oraz na znaczne zwiększenie potrzeb na zajęcia terapeutyczne dla
uczniów w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jednocześnie w roku
szkolnym 2018/2019 zwiększyła się liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
o 3,75 etatów, co jest rezultatem zwiększenia wymiaru obsługi konserwatorskiej realizowanej
przez firmy zewnętrzne w PP1 w Łazach i w SP3 w Łazach oraz konieczności zatrudnienia
dodatkowych 4 pomocy nauczyciela w PP1 w Łazach, w SP3 w Łazach, w oddziale
przedszkolnym w SP w Niegowonicach i w oddziale przedszkolnym w SP w Chruszczobrodzie
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w celu zapewnienia opieki dzieciom i uczniom z cechami autyzmu, zespołem aspergera lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi (zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji
kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych). W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy
administracji byli zatrudnieni na 17 etatach, a pracownicy obsługi na 51,25 etatach. W roku
szkolnym 2018/2019 finansujemy nadal 17 etatów pracowników administracji i mniej, bo 50
etatów pracowników obsługi.
Z kolei poniższa tabela ukazuje zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli na
przestrzeni całego roku 2018 w związku z brakiem możliwości dalszego ich zatrudnienia lub
podjęciem przez nich decyzji o skorzystaniu ze świadczeń emerytalnych w zgodzie
z przepisami Karty Nauczyciela i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Rozwiązanie stosunku pracy (liczba nauczycieli) w roku 2018
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy

przedszkola

Na wniosek nauczyciela
Art. 20 KN
Art. 27 KN (nauczyciele niepełnozatrudnieni)
Czasowa lub stała niezdolność do wykonywania
pracy
Uzyskanie negatywnej oceny pracy
Art. 26 KN
Przejście na emeryturę/świadczenie kompensacyjne
RAZEM

RAZEM

-

szkoły
podstawowe
4
2
1

-

-

-

1

3

4

1

10

11

4
2
1

Dla organu prowadzącego ważne są koszty realizacji wszystkich zadań oświatowych.
Przedstawiają to poniższe tabele:


Metryczka zadań oświatowych gminy

Otrzymana subwencja oświatowa
Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego ucznia
po uwzględnieniu wskaźnika korygującego dla gminy
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
(wykonanie 2017, plan na 2018)
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854
(wykonanie 2017 i 2018) w przeliczeniu na jednego
ucznia (razem z przedszkolami)
Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół
prowadzonych przez jst
Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół
dotowanych przez jst
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Dane z roku
2017
9.772.035,00
5.661,99

Dane z roku
2018
10.284.955
5.795,25

17.227.885,46

18.851.272,63

9.987,18

10.840,30

śr. = 1.387

śr. = 1.372

śr. = 338

śr. = 367



Wydatki za 2018 r. w przeliczeniu na ucznia oraz na oddział w publicznych placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy (wg rozdziałów)
Rozdział

Wydatki
ogółem

Ilość
uczniów

Wydatek
na ucznia

Ilość
oddziałów

Wydatek na
oddział

8.600.521,48

867

9.919,86

49

175.520,85

80110

1.306.266,91

161

8.113,46

7

186.609,56

80103

1.159.649,30

166

6.985,84

7

165.664,19

80104

1.206.787,74

160

7.542,42

7

172.398,25

80113

162.311,38

59

2.751,04

X

X

80146

65.643,91

X

X

X

80148

363.822,75

671

542.21

X

X

80149

283.235,75

8

35.404,47

X

X

80150

314.130,46

12

26.177,54

X

X

80152

164.584,00

6

27.430,67

X

X

80195

142.232,60

X

X

X

X

85401

417.315,60

490

851,66

X

X

85412

7.600,00

X

X

X

85416

45.439,00

X

X

X

Razem:

14.239.540,88

10.516,65

70

203.422,02

80101



X
X

1.354

X

Wydatki za 2018 r. w przeliczeniu na ucznia oraz na oddział w publicznych placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy

Nazwa placówki

Wydatki ogółem
(bez wydatków
na uczniów
niepełnosprawn
ych)

Ilość
uczniów
(bez
niepełnosp
rawnych

SP nr 1 w Łazach

4.512. 986,01

470

SP nr 3w Łazach

1.455.496,61

SP w Niegowonicach

2.127.757,49

Wydatek
na ucznia

Ilość
oddziałów

Wydatek na
oddział

Wydatki
ogółem na
uczniów
niepełnospra
wnych

Ilość
uczniów
niepełnosp
rawnych

Wydatek na
ucznia
niepełnospr
awnego

9.602,10

21

214.904,10

227.172,00

8

28.396,50

118

12.334,72

8

181.937,08

83.452,00

2

41.726,00

217

9.805,33

12

177.313,12

146.620,00

5

29.324,00
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SP w Chruszczobrodzie

1.846.615,00

128

14.426,68

9

205.179,44

21.470,46

3

7.156,82

SP w Wysokiej

1.164.133,00

95

12.254,00

6

194.022,17

-

-

-

11.106.988,11

1.028

10.804,46

56

198.339,07

478.714,46

18

26.595,25

OP w Niegowonicach

599.175,11

75

7.989,00

3

199.725,04

-

-

-

OP w Chruszczobrodzie

287.945,70

44

6.544,22

2

143.972,85

-

-

-

OP w Wysokiej

272.528,49

47

5.798,00

2

136.264,00

-

-

-

1.210.953,26

160

7.568,46

7

172.993,32

283.235,75

8

35.404,41

2.370.602,56

326

7.271,79

14

169.328,75

283.235,75

8

35.404,41

13.477.590,67

1.354

10.148,79

70

192.537,00

761.950,21

26

29.305,78

Razem:

PP nr 1 w Łazach

Razem:
Wydatki ogółem:

Oprócz finansowania zadań w placówkach, dla których jesteśmy organem prowadzącym
ponosimy również koszty dotacji wypłacanych placówkom niepublicznym. Wypłacaliśmy
dotację z budżetu gminy na prowadzenie 4 niepublicznych placówek: Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Biedroneczki” w Łazach oraz na podstawie not obciążeniowych Gmina Łazy zwracała innym
gminom koszty wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na jej terenie,
a uczęszczających do placówek przedszkolnych (niepublicznych i publicznych) poza terenem
naszej gminy. W zamian nasza Gmina otrzymywała zwrot dotacji z innych gmin na dzieci
korzystające z tej samej oferty w przedszkolach działających na terenie Gminy Łazy.
W rezultacie na przestrzeni roku 2018 Gmina Łazy na podstawie otrzymanych od innych
gmin not księgowych, dokonała zwrotu następujących kwot dotacji za dzieci przedszkolne na
łączną kwotę 38.149,56 zł:
L.p.

Nazwa Gminy, Urzędu

Kwota dotacji zapłacona przez Gminę Łazy

1.

Miasto Katowice

5.677,87 zł

2.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

29.437,55 zł

3.

Urząd Miejski w Zawierciu

1.280,07 zł

4.

Gmina Zawiercie

1.754,07 zł
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Ponadto Gmina Łazy udzieliła w 2018 r. dotacji na prowadzenie żłobka Chrześcijańskiemu
Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w wysokości 86.400,00 zł. Podmiot rozliczył dotację na
kwotę 86.400,00 zł.
Dotacje oświatowe przekazane przez Gminę Łazy w 2018 r. podmiotom prowadzącym
niepubliczne placówki szkolne i przedszkolne na terenie Gminy Łazy.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa podmiotu
dotowanego oraz placówki
niepublicznej
Stowarzyszenie „Mała Szkoła
w Rokitnie Szl.” Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Rokitnie Szl.
Stowarzyszenie „Przyjazna
Szkoła w Ciągowicach”Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Ciągowicach
Stowarzyszenie „Mała Szkoła
w Rokitnie Szl.” Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Grabowej
Stowarzyszenie „Mała Szkoła
w Rokitnie Szl.” Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

Razem:

Kwota udzielonej/
otrzymanej dotacji
oświatowej

Kwota
rozliczonej/
należnej dotacji

Nadpłata/niedopłata

1.572.087,60 zł

1.572.087,60 zł

13.729,11 zł - zwrócono
niedopłatę pismo z dnia
7.03.2019 r.

823.015,56 zł

823.015,56 zł

31.164,96 zł - zwrócono
niedopłatę pismo z dnia
7.03.2019 r.

1.044.104,77 zł

1.044.104,77 zł

32.826,20 zł - zwrócono
niedopłatę pismo z dnia
7.03.2019 r.

399.388,23 zł

361.956,13 zł

37.432,10 zł - nadpłata.
wydano decyzję określającą
kwotę dotacji oświatowej
podlegającej zwrotowi do
budżetu gminy za rok 2018,
w części pobranej w
nadmiernej wysokości

3.838.596,16 zł

3.801.164,06 zł

A oto jak się kształtowały wydatki na cele statutowe ww. placówek niepublicznych
w 2018 r.
Wydatki za 2018 r. w przeliczeniu na ucznia oraz na oddział w niepublicznych placówkach
oświatowych dotowanych przez Gminę Łazy
Nazwa placówki

NSP w Rokitnie Szl.

Wydatki ogółem
(bez wydatków
na uczniów
niepełnosprawn
ych)

Ilość
Wydatek
uczniów
na ucznia
(bez
niepełnosp
rawnych

Ilość
oddziałów

Wydatek na
oddział

Wydatki
ogółem na
uczniów
niepełnospra
wnych

Ilość
uczniów
niepełnosp
rawnych

Wydatek na
ucznia
niepełnospr
awnego

1.049.513,92

69

15.210,35

7

149.930,56

150.924,67

3

50.308,22

NSP w Grabowej

667.567,32

44

15.171,98

7

95.366,76

121.777,52

2

60.888,76

NSP w Ciągowicach

688.414,64

46

15.645,79

6,33

108.754,29

-

-

-
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Razem:

2.405.495,88

159

15.128,91

20,33

118.322,47

272.702,19

5

54.540,44

OP w NSP
w Rokitnie Szl.

354.238,28

72

4.919,97

4

88.559,57

31.139,84

2

15.569,92

OP w NSP w Grabowej

161.636,16

33

4.898,07

3

53.878,72

125.949,97

5

25.189,99

OP w NSP
w Ciągowicach

147.394,32

29

5.082,58

1,67

88.260,43

18.370,96

1

18.370,96

NP „Biedroneczki” w
Łazach

373.734,55

72

5.190,75

4

93.433,63

25.653,68

2

12.826,84

1.037.003,31

206

5.034,00

12,67

81.847,14

201.114,45

10

20.111,45

3.442.499,19

365

9.431,51

33

104.318,16

473.816,64

15

31.587,78

Razem:
Wydatki ogółem:

Koszty oświaty, zarówno publicznej jak i niepublicznej, to przede wszystkim jednak koszty
zatrudnienia nauczycieli. Poniższe tabele ukazują stan zatrudnienia nauczycieli w publicznych
placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 z podziałem na
poszczególne stopnie awansu zawodowego, poniesione wydatki na wynagrodzenia
w kontekście osiągania średnich wynagrodzeń, ale także zmiany w awansie zawodowym
powodujące również konieczność podwyższania uposażenia.
Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego zatrudniona w placówkach
publicznych na przestrzeni roku 2018.
Liczba nauczycieli
K
M

S
Publiczne
Przedszkole nr 1
w Łazach
Szkoła Podstawowa
nr 1 w Łazach
Szkoła Podstawowa
w Niegowonicach
Szkoła Podstawowa
w Chruszczobrodzie
Szkoła Podstawowa
nr 3 w Łazach
Szkoła Podstawowa
w Wysokiej
RAZEM
średnie
wynagrodzenia w
2018 r. na 1 etat w
gminie
różnica w stosunku
do średnich
określonych przez
MEN (art. 30 ust. 3
KN)

Procent
D

S

K

M

D

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

1

--

6

4

6

6

4

4

6%

-

35%

29%

35%

42%

24%

29%

-

1

7

7

10

9

33

32

-

2%

14%

12%

20%

18%

66%

65%

2

2

-

1

7

7

20

20

7%

7%

-

3%

24%

23%

69%

67%

-

1

1

2

7

5

21

20

-

4%

4%

7%

24%

18%

72%

71%

2

1

1

3

2

1

18

19

9%

4%

4%

13%

9%

4%

78%

79%

1

2

-

-

7

7

12

15

5%

8%

-

-

35%

29%

60%

63%

6

7

15

17

39

35

108

110

4%

4%

9%

10%

22%

21%

65%

65%

3.016,67

+ 146,19

3.194,41

4.208,66

+ 23,41

+ 85,58

60

5.574,92

+ 306,84

Komentując wyniki z powyższej tabeli, należy stwierdzić, że podobnie jak w roku
ubiegłym

większe środki

przeznaczaliśmy na dodatki

motywacyjne i

funkcyjne

(wychowawstwo i opiekun stażu) dla nauczycieli oraz na godziny ponadwymiarowe w celu
zminimalizowania ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
nieosiągających średnich wynagrodzeń, co spowodowało, że po raz pierwszy od
funkcjonowania tego obowiązku w Karcie Nauczyciela nie musieliśmy w styczniu 2019 r.
dokonywać jednorazowych dopłat do średnich płac nauczycieli - nauczyciele wszystkich stopni
zawodowych osiągnęli w roku 2018 co najmniej średnie wynagrodzenia określone
w ustawie. Natomiast budżet roku 2018 obciążyła kwota 95.501,09 zł, przeznaczona na wypłatę
jednorazowych dopłat dla nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych za rok 2017 r.
Jaki wpływ na osiąganie przez nauczycieli średnich wynagrodzeń miały godziny
ponadwymiarowe planowe i zlecone przydzielane przez dyrektorów przedstawia poniższa
tabela.
Liczba godzin ponadwymiarowych, w tym zleconych, zrealizowanych przez nauczycieli
publicznych placówek w okresie roku 2018 (wg stopnia awansu zawodowego).
Liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych
przez nauczycieli:
S

K

M

D

Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach

-

841

1.074

964

Szkoła Podstawowa nr 1w Łazach

-

320

1.493

6.135

317

214

533

985

-

12

647

1.277

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

12

192,5

-

2.488

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

387

-

393

1.212

RAZEM

716

1.579,5

4.140

13.061

% wszystkich godzin ponadwymiarowych

4%

8%

21%

67%

Szkoła Podstawowa w Niegowonicach
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie

Zadaniem gminy jako organu prowadzącego oraz dyrektorów szkół i przedszkoli jako
bezpośrednich pracodawców jest stałe dążenie do posiadania najlepiej wykształconej kadry
nauczycielskiej, stale podnoszącej swe umiejętności dla dobra szkoły i uczniów. Poniższa
tabela przedstawia, jak ten cel był realizowany w publicznych placówkach przez naszych
nauczycieli.
Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 i w okresie IX
- XII. 2018.
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2017/2018
Liczba
Procent wśród
nauczycieli
nauczycieli
ogółem
Liczba nauczycieli, którzy brali udział
w postępowaniu o wyższy stopień
awansu zawodowego
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
wyższy stopień awansu zawodowego
Liczba nauczycieli, którzy w ostatnim
roku uzyskali prawo do nauczania
drugiego przedmiotu
Liczba nauczycieli, którzy mają
prawo do nauczania dwóch lub więcej
przedmiotów
Liczba nauczycieli, którzy ukończyli
studia wyższe w ostatnim roku
Liczba nauczycieli, którzy brali udział
w kursach doskonalących

IX-XII.2018
Liczba
Procent wśród
nauczycieli
nauczycieli
ogółem

5

3%

1

1%

5

3%

1

1%

2

1%

-

-

87

52%

89

53%

2

1%

-

-

11

7%

31

18%

Natomiast poniższa tabela przedstawia stopień wykorzystania środków budżetowych na
doskonalenie nauczycieli wg poszczególnych form, zagwarantowanych w regulaminach
poszczególnych placówek.
Wykorzystanie środków z budżetu, które przeznaczono na doskonalenie nauczycieli
w publicznych placówkach oświatowych Gminy Łazy za okres I - XII. 2018 r.
Forma
doskonalenia

SP1
Łazy

SP
SP 3
Niegowonice Łazy

SP
Chruszczobród

SP
Wysoka

Studia
kierunkowe

-

-

Studia
podyplomowe

4.368,00

Kursy
kwalifikacyjne

-

-

-

-

-

1.500,00

-

-

-

1937,5

7.805,50

-

-

-

-

-

-

-

Kursy
doskonalące

-

-

-

-

2.344,76

-

2.344,76

Szkolenia Rady
Pedagogicznej

12.610,00

-

7.353,95

8.065,00

3.561,00

1.420,00

33.009,95

Inne formy
doskonalenia
Podróże służbowe

6.510,21

12.098,60

-

2.203,84

863,69

1.808,02

23.484,36

Razem

23.488,21

13.598,60

7.353,95

10.268,84

6.769,45

5165,52

66.644,57
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PP1
Łazy

Razem

Kwota środków
przyznanych
w 2018 r.

23.834,00

13.600,00

7.412,00

10.270,00

6.800,00

5.233,00

67.149,00

%
Wykorzystanych
środków

98,55%

100,00%

99,00%

100,00%

100,0%

98,71%

99,25%

Ważnym zadaniem organu prowadzącego jest również odpowiednie motywowanie
nauczycieli do podejmowania coraz ciekawszych i coraz skuteczniejszych form pracy
z uczniem na swym stanowisku pracy. Jedną z najbardziej spektakularnych form takiej
motywacji jest nagradzanie nauczycieli w obecności władz samorządowych, przedstawicieli
wszystkich placówek oraz zaproszonych gości z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wkład ich
pracy, osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz aktywne włączanie się we wszelkie
działania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły. Ilość nauczycieli nagrodzonych nagrodami
o najwyższej w oświacie randze obrazuje poniższa tabela.
Nagrody otrzymane przez nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
Rodzaj nagrody, wyróżnienia
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Nagroda Kuratora
Nagroda Burmistrza
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal za Długoletnią Służbę, w tym:
Złoty
Srebrny
Brązowy

Liczba nauczycieli
5
-

w tym liczba dyrektorów
1
-

Nagroda Dyrektora
Nagroda Zarządu Stowarzyszenia

42
2

2

Nagroda Dyrektora NSP
Nagroda Dyrektora Niepublicznego Żłobka w
Łazach

15
2

-

Z budżetu na rok 2018 wypłaciliśmy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na ogólną kwotę
7.440,00 zł zgodnie z postanowieniami art. 72 KN, a w ramach środków z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników szkół wypłatą świadczeń
zgodnie z regulaminem zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach zadań własnych i w zgodzie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy Prawo
oświatowe w dwóch placówkach publicznych prowadzone były:


2 oddziały integracyjne w roku szkolnym 2017/2018: jeden w Publicznym Przedszkolu nr
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1w Łazach (oddział złożony z dzieci 4 - letnich i 5 - letnich, prowadzący zgodnie z nową
podstawą programową przygotowanie przedszkolne, w którym wspólnie ze zdrowymi
rówieśnikami 5 dzieci niepełnosprawnych z różnymi deficytami rozwojowymi realizowało
podstawę programową wychowania przedszkolnego), natomiast drugi oddział to klasa
integracyjna (kl. 5) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach (3 uczniów z różnymi deficytami
uczyło się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami);


3 oddziały integracyjne od września roku szkolnego 2018/2019: jeden w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Łazach (oddział złożony z dzieci 5 - letnich i 6 - letnich, prowadzący
zgodnie z nową podstawą programową przygotowanie przedszkolne, w którym wspólnie
ze zdrowymi rówieśnikami 4 dzieci niepełnosprawnych z różnymi deficytami
rozwojowymi realizowało podstawę programową wychowania przedszkolnego), drugi
oddział to klasa kl. 1 integracyjna w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach (2 uczniów
z różnymi deficytami uczy się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami) oraz trzeci
oddział to kl. 6 integracyjna tejże szkoły, w której również 2 uczniów z różnymi deficytami
uczy się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami.
Zarówno w placówkach publicznych jak i placówkach niepublicznych odnotować należy

dalsze w stosunku do roku ubiegłego zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na dodatkowe
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnorodnymi deficytami psychofizycznymi.
Wzorem lat ubiegłych realizowane były w placówkach oświatowych różne formy opieki
nad dziećmi z deficytami zdrowotnymi i nad dziećmi niepełnosprawnymi, na sfinansowanie
których potrzebowaliśmy znacznie więcej środków, gdyż z roku na rok odnotowujemy stały
wzrost liczby dzieci z odpowiednimi orzeczeniami lub opiniami.
Tak przedstawia się to zadanie w placówkach publicznych (placówki niepubliczne realizują
je w ramach środków otrzymywanych od gminy w dotacji celowej):
Formy zajęć dodatkowych organizowanych w roku 2018 w placówkach publicznych dla
dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie poradni
psychologiczno - pedagogicznej.
Zajęcia rewalidacyjne
2017/2018

IX-XII.2018

Wczesne wspomaganie
rozwoju dzieci
2017/2018

IX-XII.2018

Nauczanie indywidualne
2017/2018

IX-XII.2018

Pomoc psych.-pedagogiczna
2017/2018

IX-XII.2018

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

Tyg.
ilość
godz.

Ilość
ucz.

53

31

51

28

24

12

20

10

49

4

20

2

118,5

385

166,75

487
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Zaznaczyć należy, że od roku szkolnego 2017/2018 zapewniliśmy 1 etat nauczyciela
realizującego terapię logopedyczną dla wszystkich uczniów jej potrzebujących w SP1 w Łazach
- największej placówce w gminie. Dodatkowo na podst. § 7 Rozporządzenia MEN w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych zatrudnialiśmy w charakterze pomocy nauczyciela w szkole i w oddziałach
przedszkolnych w celu wspierania pracy nauczycieli w grupach/klasach, do których uczęszczali
uczniowie

ze

zdiagnozowanym

autyzmem,

w

tym

zespołem

Aspergera

lub

niepełnosprawnościami sprzężonymi:


w roku szkolnym 2017/2018 - 4 osoby (łącznie w wymiarze 2,75 etatu),



w roku szkolnym 2018/2019 - 6 osób (łącznie w wymiarze 3,875 etatu).
Jednocześnie

kształcenie

12

uczniów

niepełnosprawnych

z

różnymi

niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2017/2018 oraz 14 w roku szkolnym 2018/2019
uczęszczających do placówek niepublicznych z terenu naszej gminy, finansowane było także
w tych placówkach. Podobnie było z organizowaniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju:
dla 6 przedszkolaków w roku szkolnym 2017/2018 i dla 5 przedszkolaków w roku szkolnym
2018/2019 finansowano z części środków otrzymywanych od gminy w ramach dotacji
podmiotowej na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub oddziału przedszkolnego.
W ramach zwiększenia poprawy bezpieczeństwa uczniów i wspierania rodziców
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych kontynuowano w minionym roku 2018
zatrudnienie pedagogów szkolnych w trzech największych szkołach podstawowych: SP1, SP
Niegowonice, SP Chruszczobród (łącznie 2 etaty).
Ze środków własnych gmina przeznaczyła w roku szkolnym 2017/2018 zwiększone
nakłady pieniężne na sfinansowanie 86 godzin tygodniowo i w roku szkolnym 2018/2019 na
83 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania
uczniów w celu podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej wybranych placówek, do
których uczęszcza największa liczba uczniów. Ze środków tych na przestrzeni roku 2018
skorzystały przede wszystkim SP1 w Łazach, SP3 w Łazach i PP1 w Łazach.
Na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gmina ma
obowiązek zapewnienia dzieciom i uczniom, których droga do placówki przekracza odległości
określone w ustawie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów
przejazdu dziecka lub ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej. Gmina ma również
obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom lub uczniom bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia oraz jego opiekuna
na zasadach zawartych w umowie pomiędzy burmistrzem i rodzicami, jeżeli dowożenie
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i opiekę zapewniają rodzice.
W związku z powyższym, na podstawie złożonych przez opiekunów wniosków
zorganizowaliśmy dowóz:


w roku szkolnym 2017/2018 łącznie 32 uczniów niepełnosprawnych do placówek m.in.
specjalnych, w tym 14 uczniów dowoziliśmy gminnym busem, 13 uczniów było
dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu, za co otrzymywali refundację
na podstawie zawartych umów oraz 5 uczniów korzystało z dowozu organizowanego przez
wyłonionego przewoźnika,



w roku szkolnym 2018/2019 łącznie 28 uczniów niepełnosprawnych do placówek
specjalnych i ogólnodostępnych, w tym 12 dowoziliśmy gminnym busem, 10 uczniów było
dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu, za co otrzymywali refundację
na podstawie zawartych umów oraz 6 uczniów korzystało z dowozu organizowanego przez
wyłonionego przewoźnika.
Szkolny gimbus dowoził uczniów przez cały rok 2018 (z wyjątkiem 2 miesięcy

wakacyjnych) do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach. Kierunki dowozu: kurs: Rokitno Szl. Ciągowice - Łazy; kurs: Wysoka - Wiesiółka - Turza - Łazy; kurs: Głazówka - Brzeziny Młynek. Natomiast potrzeby uczniów w tym zakresie dojeżdżających do pozostałych placówek
oświatowych na terenie naszej gminy zapewniają dyrektorzy tych placówek w formie biletów
miesięcznych na wniosek rodziców dzieci.
Szczegóły organizacji dowożenia dzieci i uczniów do publicznych placówek oświatowych
obrazuje poniższa tabela (dane w niej zawarte obejmują zarówno wywiązywanie się z tego
obowiązku przez przedszkola i szkoły jak i przez gminę, która zajmuje się dowozem uczniów
niepełnosprawnych).
Organizacja dowożenia uczniów do szkół publicznych w roku szkolnym 2017/2018
i w okresie IX-XII.2018 r.
Wychowanek
oddziałów
przedszkola,
w tym
niepełnospra
wni
2017/ 2018/
2018 2019
Liczba uczniów
uprawnionych do
bezpłatnego dowożenia do
szkoły

6

1

uczniowie
w klasach
I-IV SP

uczniowie
w klasach
V-VI SP oraz
uczniowie
gimnazjum

uczniowie
niepełnospra
wni

Razem

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

2017/
2018

2018/
2019

16

9

61

47

23

37

106

94
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Liczba uczniów
dowożonych na koszt
gminy
gimbusem, busem
(gminnym środkiem
transportu)
zakontraktowany
przewoźnik
rodzice ze zwrotem
kosztów
bilety komunikacji
publicznej zakupione przez
gminę

6

1

54

14

83

51

21

37

164

103

2

-

49

13

70

36

13

12

134

61

2

1

1

-

-

-

2

5

5

6

2

-

-

-

-

-

5

10

7

10

0

-

4

1

13

15

1

10

18

26

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. nasza gmina
korzystała z dotacji celowej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, spełniających kryteria do objęcia pomocą w formie tzw. „Wyprawki szkolnej”.
W listopadzie 2018 r. z tej formy pomocy skorzystał 1 uczeń z autyzmem, w tym z zespołem
aspergera, z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (placówka prowadzona
przez powiat).
Uczniowie m.in. szkół podstawowych i klas gimnazjalnych korzystali w okresie roku 2018
także z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym
oraz szkolnych stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe o charakterze
motywacyjnym. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, tj. na stypendia i zasiłki szkolne Gmina Łazy otrzymuje środki na podstawie
zawartych umów o udzielenie dotacji z Wojewodą Śląskim.
Stypendia i zasiłki szkolne w placówkach publicznych.
Liczba uczniów
2017/2018

IX - XII.2018

w szkołach
podstawowych

w szkołach
ponadgimnazjalnych

w szkołach
podstawowych

w szkołach
ponadgimnazjalnych

Stypendia szkolne

50

20

42

12

Zasiłki szkolne

0

0

0

0

Stypendia za wyniki w nauce (udzielane uczniom, którzy uzyskali m.in. wysoką średnią
ocen) i stypendia za osiągnięcia sportowe (udzielane uczniom, którzy uzyskali m.in. wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym) są
przyznawane przez dyrektorów szkół, którzy ustalają ich wysokość po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnych i Rad Pedagogicznych (w porozumieniu z organem prowadzącym
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szkoły) oraz w oparciu o regulaminy przyznawania w/w świadczeń, opracowane na podstawie
ustawy o systemie oświaty. Stypendia te są finansowane z dochodów gminy i po raz pierwszy
przyznane zostały w roku szkolnym 2007/2008.
Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe wypłacone
w 2018 r. W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendia dotyczące I i II semestru roku szkolnego
2017/2018 i tak odpowiednio:
Stypendia za wyniki
w nauce

Stypendia sportowe

Kwota
Razem
wypłaconych
stypendystów stypendiów w
w semestrze
semestrze
łącznie

w klasach
szkoły
podstawowej

w klasach
gimnazjalnych

w klasach
szkoły
podstawowej

w klasach
gimnazjalnych

Semestr I

54

20

20

28

122

12.847,00

Semestr II

110

38

31

68

247

32.592,00

Ponadto za II semestr roku szkolnego 2017/2018 również szkoły niepubliczne wypłaciły
stypendia motywacyjne:


w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim
przyznano i wypłacono 2 uczniom stypendia za wyniki w nauce,



w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. St. Będkowskiego w Grabowej przyznano
i wypłacono 8 uczniom stypendia za wyniki w nauce.
Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach przez cały rok 2018
ponosiliśmy koszty zatrudnienia katechetów innych wyznań:


katechety zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. G.Taszyckiego w Chruszczobrodzie
prowadzącego dla 1 dziecka z naszej gminy lekcje religii wyznania zielonoświątkowego
odbywające się w punkcie pozaszkolnym mieszczącym się w siedzibie Zboru „Jordan”
w Dąbrowie Górniczej,



katechety wyznania polskokatolickiego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 im. St.
Konarskiego w Łazach, a realizującego lekcje religii w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym w Rokitnie Szlacheckim dla 3 uczniów.
Poniesione koszty ogółem uwzględniają również znikomy wpływ do budżetu z tytułu

pobierania opłat za świadczenia udzielane w naszych przedszkolach w czasie poza sześcioma
bezpłatnymi godzinami. Zasada wprowadzająca szóstą bezpłatną godzinę dziennie dla każdego
dziecka w przedszkolu weszła w życie praktycznie z dniem 1 września 2011 r. (Uchwała nr
VIII/71/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2011 r., zastąpiona następnie przez
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Uchwałę Nr XLI/303/14 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 sierpnia 2014 r., wraz ze zmianami
wprowadzonymi w Uchwale Nr XLII/308/14 z dnia 25 września 2014 r., w Uchwale Nr
XXIII/200/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz w Uchwale Nr XXXV/305/18 z dnia 18 kwietnia
2018 r.).
Organizowanie opieki przedszkolnej w czasie poza sześcioma bezpłatnymi godzinami
w roku 2018.
Średnia w roku szkolnym liczba dzieci
korzystających odpłatnie z wydłużonego
czasu opieki przedszkolnej

Opłaty wniesione przez
rodziców łącznie za okres:
Razem

7 godzin
dziennie

8 godzin
dziennie

9 godzin
dziennie

10 godzin
dziennie

Publiczne Przedszkole nr 1
w Łazach

15

12

5

3

Szkoła Podstawowa
w Niegowonicach

10

5

4

Szkoła Podstawowa
w Chruszczobrodzie

10

-

Szkoła Podstawowa
w Wysokiej

3
38

RAZEM

I-VI.2018 r.

IX-XII.2018

35

4.179,00 zł

3.486,00 zł

1

20

2.061,00 zł

2.084,00 zł

-

-

10

1.234,00 zł

854,00 zł

-

-

-

3

0,00 zł

199,00 zł

17

9

4

68

7.474,00 zł

6.623,00 zł

Jak pokazują powyższe dane, rodzice dzieci przedszkolnych w większym stopniu niż
w latach poprzednich potrzebują wydłużenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu za
dodatkową odpłatnością. Jest to co prawda grupa 68 dzieci z Łaz, Niegowonic
i Chruszczobrodu (20% wszystkich przedszkolaków), jednak dzieci te pozostają
w przedszkolach coraz częściej nawet 2 i 3 godziny dłużej ponad bezpłatny wymiar 6 godzin
dziennie, co jest spowodowane pracą rodziców poza miejscem zamieszkania i brakiem pomocy
ze strony rodziny w miejscu zamieszkania.
Otrzymywaliśmy z budżetu państwa tzw. dotację przedszkolną. Jest to dotacja celowa
przekazywana zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja ta może
być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2018 r. gmina otrzymała na ten cel kwotę
528.820,00 zł. Wysokość dotacji obliczana jest zgodnie z zapisami art. 53 ust. 3 w/w ustawy
jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez gminę i dla których gmina jest organem rejestrującym,
ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30
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września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Środki te są przeznaczane w naszej
Gminie przede wszystkim na rozszerzanie oferty zajęć edukacyjnych lub na tworzenie nowych
oddziałów.
W roku 2018 otrzymaliśmy również z budżetu państwa dotację na wyposażenie klas I VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjalnych oraz dla uczniów z różnymi
niepełnosprawnościami w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą
wykorzystaliśmy w wysokości 129.493,81 zł.
Na wniosek Gminy Łazy przekazano nam kwotę 23.076,00 zł ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie
wyposażenia szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcy,
o ile spełnią określone kryteria, mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika
młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie to przyznaje się
w drodze decyzji administracyjnych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie
i jest ono wypłacane ze środków Funduszu Pracy. Przygotowanie zawodowe młodocianych
pracowników może odbywać się natomiast przez naukę zawodu lub przyuczenie do
wykonywania określonej pracy. W roku 2018 z dofinansowania takiego skorzystał 1
pracodawca na kwotę 8.081,00 zł.
Gmina Łazy jako organ prowadzący pomagała placówkom oświatowym organizować
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pozwalające właściwie zorganizować czas wolny uczniów, ale
jednocześnie umożliwiające realizować i rozwijać ich indywidualne zainteresowania
i umiejętności oraz lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Środki na ten cel
pochodziły z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funduszy
zewnętrznych oraz środków własnych gminy. I tak nasi uczniowie mogli uczestniczyć
w następujących zajęciach:


zajęcia sportowo - rekreacyjne z elementami profilaktyki realizowane zarówno przez
szkoły jak i inne instytucje w gminie (MOK, Biblioteka Publiczna, OSiR) w okresie ferii
zimowych i wakacji ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,



umożliwialiśmy prowadzenie nauki pływania w ramach 2 bezpłatnych godzin zegarowych
tygodniowo dla każdego z uczniów szkół publicznych (SP3 w Łazach, SP
w Niegowonicach, SP w Chruszczobrodzie, SP w Wysokiej) i niepublicznych (w Rokitnie
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Szlacheckim, Grabowej i Ciągowicach),


uzdolnione sportowo dzieci z terenu naszej gminy dzięki współpracy szkół z OSiR, UKS
„Jedynka”, UKS Niegowonice i UKS Chruszczobród mogły rozwijać swoje
zainteresowania i umiejętności w ramach APN, Jurajskiej Ligi Pływackiej, szkółki
siatkarskiej i doskonalić podstawowe manewry w kajakarstwie podczas imprezy sportowo
- rekreacyjnej zorganizowanej przez UKS Niegowonice na Pogorii,



UKS Niegowonice zorganizował w kwietniu 2018 r. gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Niegowonicach, w ramach których odbyły się 2 turnieje o mistrzostwo Gminy Łazy
w piłce siatkowej - rocznik 2002 - 2004 w kategorii dziewcząt jak i chłopców - triumfowali
siatkarze i siatkarki z Niegowonic,



kontynuował swą działalność Uniwersytet Dziecięcy w Łazach prowadzony dzięki
współpracy Gminy z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a jego
koordynatorem była Pani Urszula Grzywa, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Konarskiego w Łazach. Jest to inicjatywa, skierowana do dzieci w wieku 6
- 12 lat ciekawych świata i nauki, która spotkała się ogromnym zainteresowaniem dzieci
i ich rodziców, również z gmin ościennych. W VI edycji wzięło udział 54 studentów,
a w VII edycji rozpoczęło ok. 40 małych studentów. Środki w wysokości 10.000 zł co roku
na częściowe pokrycie prowadzenia zajęć zostały przekazane przez Gminę na podstawie
umowy zawartej z Akademią WSB,



Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, współpracujący ze szkołami i przedszkolami,
prowadził 11 sekcji artystycznych i sekcję szachową, które stanowiły niebagatelną ofertę
dla dzieci i młodzieży z całej gminy na rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień
w różnych dziedzinach: plastyka, muzyka (gra na instrumentach dętych i instrumentach
klasycznych - Łazowska Orkiestra Młodzieżowa, muzyka gitarowa, pianino, keyboard)
śpiew - Młodzieżowy Zespół Wokalny i Dziecięcy Zespół Wokalny „Śpiewoludki”, taniec
nowoczesny - Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Niezapominajka” i rytmika, teatr
młodzieżowy „Widzimisię”, szachy. Udział dzieci w tych zajęcia przyniósł w tym roku
wiele osiągnięć nawet na poziomie regionalnym (np. III miejsce Zespołu Tańca Ludowego
„Niezapominajka” na X Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie
i Sąsiedzi”, który od 2008 r. organizowany jest w Pałacu Kultury Zagłębia



w Dąbrowie Górniczej, 5. i 6. miejsca par tanecznych na XVIII Mistrzostwach Polski
w Tańcach Polskich „Mazur 2018” w Wieliszewie lub wyróżnienie dla Młodzieżowego
Zespołu Teatralnego "Widzimisię" w XV Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
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i Młodzieżowych w Piekarach Śląskich),


również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, zachęcając do zdrowego
spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań, aktywnie włączała się
w działania edukacyjne placówek oświatowych. Zarówno „centrala” w Łazach jak i jej filie
w 6 sołectwach popularyzowały czytelnictwo oraz wiedzę o gminie i regionie, m.in.
poprzez liczne konkursy czytelnicze, warsztaty plastyczne i informatyczne, „Lekcje Żywej
Historii” w Izbie Tradycji, bajki w stylu retro, kiermasze książek, spotkania autorskie dla
dzieci i młodzieży z pisarzami. Wszystkie te działania służyły ponadto kształtowaniu
świadomego i aktywnego odbiorcy kultury.
W minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ze środków na gminną profilaktykę

dofinansowaliśmy prowadzenie przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach
świetlicy środowiskowej „Stokrotka”, mającej siedzibę w SP1 w Łazach.
Jak co roku Gmina współpracowała ze szkołami w organizacji spektakli profilaktycznych,
a także w realizacji akcji edukacyjnych Sanepidu, ogólnopolskich programów prozdrowotnych.
Nasze szkoły i przedszkola uczestniczyły także w ogólnopolskich i regionalnych akcjach
charytatywnych i ekologicznych.
We współpracy z Panią Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz
Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Gmina Łazy
zorganizowała egzaminy na kartę rowerową, które zdało 150 uczniów klas IV oraz
powtarzających egzamin z lat poprzednich z klas V i VI szkół podstawowych.
Ponadto również we współpracy z Panią Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Grabowej, i Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu
zorganizowaliśmy już po raz czternasty gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Na terenie gminy odbyło się 15 planowanych konkursów wiedzy i umiejętności na
poziomie gminnym oraz gminne zawody sportowe w różnych konkurencjach sportowych.
Ponadto uczniowie naszych szkół wzięli udział w 9 konkursach organizowanych przez inne
instytucje spoza gminy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Ze względu na znaczący charakter dla wizerunku placówek oświatowych i gminy wymienić
należy w tym miejscu wydarzenia zaliczane do uroczystości szkolnych o charakterze
środowiskowym, zorganizowane w minionym roku szkolnym w naszych szkołach:


w dniu 20 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy IV Gminną Galę „Najlepszy z Najlepszych”,
podczas której podsumowaliśmy osiągnięcia naszych uczniów w trzech kategoriach: nauka
- wiedza i umiejętności przedmiotowe, kultura i sztuka oraz sport. Wręczyliśmy 39
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certyfikatów i symbolicznych statuetek za ich sukcesy w tych dziedzinach na poziomie
wojewódzkim,

ponadregionalnym

i

ogólnopolskim.

Ponadto

uhonorowaliśmy

certyfikatami 20 nauczycieli - opiekunów merytorycznych nagrodzonych uczniów,


wszystkie placówki przygotowały festyny profilaktyczno - zdrowotne i pikniki rodzinne,
których celem było zaprezentowanie efektów całorocznej pracy dydaktyczno wychowawczej, a szczególnie umiejętności artystycznych naszych uczniów oraz
wypracowanie dodatkowych środków na rzecz pomocy szkole czy przedszkolu,



we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych odbyły się niezwykle ważne dla
społeczności uczniów, ich rodziców i nauczycieli uroczyste pasowania na ucznia lub
pasowania na przedszkolaka, które pozwalają zaprezentować talenty i osobowości
najmłodszych oraz stanowią ważny moment programu wychowawczego każdej placówki.
W ramach promocji swych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
wszystkie placówki (zarówno publiczne jak i niepubliczne) chętnie zamieszczały
najciekawsze informacje o osiągnięciach uczniów i nauczycieli na swych stronach
internetowych oraz w lokalnych mediach (gazecie „Echa Łaz” czy w audycjach Radia
Katowice). Ten sposób promocji niewątpliwie dobrze przyczyniał się do rekrutacji do
naszych placówek na lata następne, ale także stwarzał przyjazny i godny wizerunek naszej
gminy w regionie i poza nim,



promocją szkoły i gminy były działania podejmowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach w ramach współpracy zagranicznej szkół. Placówka
zorganizowała 3 zagraniczne wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji międzynarodowego
projektu Erasmus+ „Cieszmy się naszym dziedzictwem” - uczniowie i nauczyciele gościli
w lutym 2018 r. w Viseu (Portugalia), w maju 2018 r. w Velletri (Włochy) i w październiku
2018 r. w Ubedzie (Hiszpania). Ponadto SP1 zorganizowała w maju 2018 r. wycieczkę
zagraniczną młodzieży z klas gimnazjalnych do Francji wg programu „Zamki Loary
i Disneyland”. Natomiast podsumowaniem całorocznej pracy w projekcie Erasmus+ był
wyjazd edukacyjny grupy nauczycieli SP1 w lipcu 2018 r. do Barcelony (Hiszpania), gdzie
uczestniczyli oni w międzynarodowym kursie pt. „Kluczowe kompetencje w dziedzinie
społeczno-kulturalnej i edukacyjnej integracji grup znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, kreatywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych i uczenie się gry edukacyjnej”,
wykorzystywanej do tworzenia planów learning+lessons,



po raz pierwszy Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
zorganizowała w sierpniu 2018 r. dla grupki dzieci i 2 opiekunów wyjazd zagraniczny do
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Galgahéviz na Węgrzech,


Publiczne Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Łazach zajęło w czerwcu 2018 r. 3 miejsce
w powiecie zawierciańskim w plebiscycie Dziennika Zachodniego pt. „Przedszkole na
medal”, a Pani Izabela Furgał, nauczycielka z oddziału integracyjnego zdobyła 2 miejsce
w plebiscycie w kategorii „Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego 2018 Roku”. Ponadto
Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Szkoła/Placówka”i
kampanii organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pod hasłem „Razem
raźniej” - w dniu 14 czerwca 2018 r. PP1 w Łazach odebrało zaszczytne wyróżnienie za
udział w tej kampanii i osiągnięcia m.in. w dziedzinie edukacji włączającej,



w lutym 2018 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowej otrzymała ogólnopolskie
wyróżnienie Wiarygodnej Szkoły w V edycji programu służącego promocji szkół.
Wyróżnienie to oznacza, że szkoła ta spełnia warunki wynikające z regulaminu, czyli m.in.
spełnia standardy edukacyjne, reprezentuje właściwy poziom wychowawczy, zapewnia
bezpieczeństwo swoim uczniom oraz może się pochwalić ciekawą bazą dydaktyczną.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty zadaniem organu prowadzącego jest

w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów
szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, wyposażenie szkoły lub placówki
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych. Zadania te nasz organ prowadzący wykonuje we współpracy z dyrektorami
placówek oświatowych, przy wykorzystaniu możliwości wynikających z pozyskiwania
środków zewnętrznych oraz przy wymiernej pomocy rodziców uczniów.
Ponadto zgodnie art. 10 ustawy Prawo oświatowe w ramach sprawowanego nadzoru nad
działalnością placówek oświatowych Gmina Łazy jako organ prowadzący publiczne szkoły
podstawowe i przedszkole publiczne zrealizował na przestrzeni minionego roku następujące
zadania:


Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli Kuratorium
Oświaty w Katowicach i Delegatury KO w Sosnowcu w celu wymiany informacji
i ustalenia zasad współpracy w realizacji wspólnych zadań wynikających z realizowanego
nadzoru nad placówkami oświatowymi, w tym szczególnie w zakresie ustalenia zasad
opracowywania i przekazywania do zaopiniowania arkuszy i aneksów do arkuszy
organizacji pracy szkół i przedszkoli (kwiecień i maj 2018 r.) oraz wypracowania
porozumienia w sprawie „Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów
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przedszkoli, szkół i placówek” w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia MEN
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczycieli, obowiązującego od 1 września 2018 r. (sierpień 2018 r.);


Działając na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela, Zarządzenia Burmistrza Łaz i na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przeprowadziliśmy procedurę
dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka
w Niegowonicach. Pani Dyrektor otrzymała wyróżniającą ocenę pracy;



Kierownik

WEKSiZ

jako

przedstawiciel

organu

prowadzącego

uczestniczyła

w charakterze obserwatora w poszczególnych częściach egzaminu gimnazjalnego
w trzecich klasach gimnazjalnych, działających w 3 szkołach podstawowych na terenie
gminy;


W dniu 4 lipca 2018 r. przeprowadziliśmy konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łazach, Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka
w Niegowonicach i Szkoły Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie.
W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia wszystkich trzech konkursów Burmistrz wręczył
powierzenia stanowisk dyrektorów na 5 - letnią kadencję;



Na podstawie art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w sesji letniej
2018 r. Gmina Łazy przeprowadziła w ramach awansu zawodowego egzaminy na stopień
nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli kontraktowych z publicznych placówek
oświatowych. Podobnie organ prowadzący NSP w Rokitnie Szl. i NSP w Grabowej, czyli
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”, przeprowadził postępowanie na
stopień nauczyciela mianowanego dla 2 swoich nauczycieli. Podczas postępowań
egzaminacyjnych obecni byli wizytatorzy oddelegowani przez Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Ponadto w sesji letniej odbyły się postępowania na
stopień nauczyciela kontraktowego w placówkach niepublicznych dla 5 nauczycieli
(w placówkach publicznych nie było takich potrzeb), a Kuratorium Oświaty
w Katowicach przeprowadziło postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela
dyplomowanego dla 1 nauczycielki z SP1 w Łazach.
Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami publicznymi i niepublicznymi

sprawował Śląski Kurator Oświaty, z upoważnienia którego zostało w minionym roku
przeprowadzone we wszystkich naszych placówkach monitorowanie organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz
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publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych. Monitorowanie zrealizowano
w formie ankiet on-line wypełnianych przez dyrektorów poszczególnych placówek, a następnie
omawianych z wizytatorami Delegatury w Sosnowcu.
Należy podkreślić, że w minionym roku szkolnym współpraca Gminy z przedstawicielami
nadzoru pedagogicznego układała się dobrze we wszystkich obszarach.
XIV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I DZIAŁALNOŚĆ OSP
W Gminie Łazy działa 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 5 włączonych
jest do KSR-G. Są to jednostki: OSP Ciągowice, OSP Chruszczobród, OSP Grabowa, OSP
Niegowonice i OSP Wiesiółka.
Jednostki OSP wyposażone są w nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy, posiadają łącznie
15 samochodów: 6 średnich samochodów gaśniczych, 7 samochodów lekkich, autobus
i mikrobus oraz pojazd specjalny typu Quad z przyczepką.
Koszty zapewnienia gotowości bojowej - wyposażenie w sprzęt, utrzymanie i wyszkolenie
strażaków ponosi gmina, finansowane są koszty eksploatacyjne samochodów i sprzętu
przeciwpożarowego - zakup paliwa, drobne remonty, ubezpieczenia i przeglądy techniczne.
Utrzymania części bojowej strażnic w postaci opłat za energię elektryczną, gaz, wodę
i ogrzewanie obciąża także budżet gminy. Za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłacany jest
ekwiwalent pieniężny.
Wydatki poniesione w 2018 r. na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Łazy przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj kosztów

LP.

Kwota zł

1.

Koszty zakupu paliwa oraz drobnego doposażenia sprzętowego

50.211,09

2.

Koszty utrzymania strażnic (ogrzewanie garaży, gaz, energia, woda)

34.249,84

3.

Koszty osobowe (wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i komendanta)

30.448,00

4.

Wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach

23.146,59

5.

Badania lekarskie strażaków

8.960,00

6.

Naprawy samochodów i sprzętu, remont strażnic

9.268,30

7.

Badania techniczne, rejestracja, ubezpieczenia samochodów i strażaków

8.

Pozostałe koszty

3.750,00

9.

Zakup pilarki ratowniczej STIHL i prądownicy dla OSP Wiesiółka

6.174,00
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37.647,67

10. Zakup 4 kpl aparatów powietrznych PSS 500 dla OSP Rokitno Szl.
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla
11. OSP Rokitno Szlacheckie.
OGÓŁEM

24.993,60
349.869,00
578.718,09

W roku 2018 na terenie Gminy Łazy miało miejsce 99 pożarów, powodujących straty
materialne na kwotę 614 tys. zł. (wzrost w stosunku do roku poprzedniego + 7,61%).
Największe straty to:


pożar domu letniskowego w Hutkach - Kankach - 200 tys. zł,



pożar domu jednorodzinnego w Łazach - 140 tys. zł,



pożar ładowarki w Niegowonicach - 100 tys. zł.
Liczba pożarów w poszczególnych obiektach na terenie gminy przedstawia się

następująco:


obiekty mieszkalne - 19,



środki transportu - 4,



lasy - 4,



uprawy rolne - 42,



inne obiekty (suche trawy i nieużytki, śmietniki) - 30.
Znaczną liczbę stanowią pożary suchych traw i nieużytków. Pomimo apeli

o konsekwencjach tych działań nadal wypalanie traw i pozostałości na polach stanowią dużą
część pożarów. Interwencje jednostek OSP w tych akcjach podwyższają wzrost nakładów
finansowych.
Miejscowe zagrożenia to inne niż pożar i klęski żywiołowe zdarzenia stanowiące zagrożenia
dla zdrowia, życia lub środowiska. W 2018 r. to głównie interwencje związane z usuwaniem
połamanych gałęzi zalegających na drogach oraz z usuwaniem skutków wypadków drogowych.
Okres wiosny to nagminne pompowanie wody z podtapianych terenów.
W Gminie Łazy nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego o 27,91%.
Strażacy wzywani byli także do pomocy w poszukiwaniu zaginionych osób. OSP Grabowa
i Wiesiółka brały udział przy usuwaniu kokonów os i szerszeni. Wszystkie jednostki
interweniowały łącznie 124 razy.
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Udział poszczególnych OSP w działaniach ratowniczych przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj działań
Jednostka OSP

KSRG
Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ogółem

Ciągowice

TAK

31

17

3

51

Chruszczobród

TAK

32

9

3

44

Niegowonice

TAK

17

12

1

30

Wiesiółka

TAK

32

9

1

42

Grabowa

TAK

14

36

1

51

Rokitno Szl.

NIE

15

9

2

26

Turza

NIE

0

1

0

1

Jednostki OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
uczestniczyły w ćwiczeniach doskonaląco - szkoleniowych, których organizatorem była
Państwowa Straż Pożarna w Zawierciu. Ćwiczenia odbywały się w Porębie na terenie Lasów
Państwowych oraz w opuszczonym budynku biurowym. W Chruszczobrodzie przeprowadzono
również ćwiczenia organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP.
Na zapewnienie gotowości bojowej OSP, funkcjonujących w ramach KSR-G, zgodnie
z zaleceniami Komendy Głównej PSP mówiącymi o konieczności osiągnięcia zakładanego
standardu sprzętowego, jednostki otrzymały dotacje:


OSP Ciągowice - 12.000 zł,



OSP Chruszczobród - 8.000 zł,



OSP Grabowa - 7.000 zł,



OSP Niegowonice - 7.000 zł,



OSP Wiesiółka - 8.000 zł.
Jednostka OSP Rokitno Szlacheckie na zakup średniego samochodu ratowniczo -

gaśniczego otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotacje w wysokości 200.000 zł
i z Urzędu Marszałkowskiego 250.000 zł. Kwotę 349.869 zł dofinansowano z Budżetu Gminy
Łazy. Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy otrzymała dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w wysokości 800,00 zł.
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W miesiącu lipcu 2018 r. realizując zadania w ramach Projektu „Wsparcie dla
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łazy poprzez zakup sprzętu ratowniczego”
dokonano przekazania jednostkom sprzęt na łączną kwotę 55.000 zł.
Wartość dotacji
ogółem

Jednostka

Defibrylator
szt/zł

Torba
szt/zł

Plecak
szt/zł

Ciągowice

11.100

1

5.742

1

5.247

-

-

Wiesiółka

11.100

1

5.742

1

5.247

-

-

Grabowa

11.100

1

5.742

-

-

1

5.247

Niegowonice

11.100

1

5.742

-

-

1

5.247

Chruszczobród

5.300

-

-

-

-

1

5.247

Rokitno Szl.

5.300

-

-

-

-

1

5.247

-

-

-

-

-

-

-

54.450

4

22.968

2

10.494

4

20.988

Turza
RAZEM
dotacja Min. Spraw.
wkład własny / Budżet
Gminy

550

232

106

212

XV. INNE INFORMACJE
Lokalna Grupa Działania.
W odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”, której
Gmina Łazy jest członkiem, złożono w 2018 r. następujące projekty:


16 lipca 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla
operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Projekt pn. Doposażenie placu
zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiesiółka otrzymał
dofinansowanie. Umowa o udzieleniu dotacji zostanie podpisana w 2019 r. i dopiero
wówczas nastąpi rzeczowa realizacja zadania. Realizacja zadania polega na doposażeniu
istniejącego placu zabaw w miejscowości Wiesiółka w urządzenia siłowni zewnętrznej
takie jak biegacz, orbitrek, wioślarz ora regulamin siłowni zewnętrznej.
Wnioskowana kwota pomocy: 9 071,00 zł (100%).



Gmina Łazy w dniu 04.04.2018 r. złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na
realizację

zadania

pn.

Przebudowa

budynku
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pełniącego

funkcje

kulturalne

w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy
Wierzbowej 5. 15 listopada 2018 r. gmina Łazy podpisała umowę o dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku pełniącego
funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu przy ulicy
Wierzbowej 5 w Niegowonicach. Zakres zadań objętych projektem obejmuje przebudowę
budynku

polegająca

na

robotach

architektoniczno

-

budowlanych,

robotach

rozbiórkowych, robotach aranżacyjnych, zakupie wyposażenia obiektu, instalacji wodno kanalizacyjnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji C.O., instalacji wentylacyjnej, instalacji
elektrycznej. W ramach operacji zostanie zagospodarowany także teren wokół obiektu,
który będzie obejmował elementy małej architektury takie jak ławki murowane, zieleń,
ogrodzenie. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pomieszczeń. Powstanie
również Izba Tradycji. Wszystkie pomieszczenia będą ogólnodostępne a ich użytkownie
bezpłatne.
Całkowite koszty operacji - 1 015 826,23 zł.
Wnioskowane dofinasowanie - 491 316,00 zł.
XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Typ

Tytuł

Numer

REALIZACJA

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

III/18/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

III/17/2018

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osło- W realizacji
nowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

III/16/2018

Uchwała budżetowa Gminy Łazy na rok 2019

Sprawozdanie z
wykonania budżetu
za rok 2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

III/15/2018

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019 – 2031.

Sprawozdanie z
wykonania budżetu za
rok 2018
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W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

III/14/2018

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/13/18

w sprawie przekazania środków finansowych na
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Kompleksowa modernizacja pomieszczeń obiektu w Łazach przy ul. Traugutta 15”

Przekazano środki
finansowe

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/12/18

w sprawie niewyrażenia zgody na udzielenie ulgi
w spłacie należności cywilnoprawnej

Nie udzielono ulgi

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/11/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z
wykonania budżetu za
rok 2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/10/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/9/18

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Burmistrza Łaz

Zrealizowano - Ustalono
wysokość wynagrodzenia

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/8/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/7/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/6/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/5/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej w Łazach.

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/4/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/3/18

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Ustalono
skład osobowego Komisji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

II/2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Dokonano wyboru Wiceprzewodniczących
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Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

I/1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach

Zrealizowano - Dokonano wyboru Przewodniczącego

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XL/341/18

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łazy

Zrealizowano

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XL/340/18

w sprawie zawarcia przez Gminę Łazy porozumienia z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią

Uchwała jest realizowana. Realizowana jest
komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i
140

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XL/339/18

w sprawie utworzenia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łazy

Założenia Programu są
realizowane na bieżąco

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XL/338/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XL/337/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/336/18

w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej
na terenie gminie Łazy

Uchwała intencyjna

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/335/18

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych

W ramach nadzoru
prawnego przekazana
przez wojewodę do
WSA

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/334/18

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej oraz
ustalenia jej przebiegu

Zrealizowana w całości

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/333/18

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łazy
w roku 2018

Zaciągnięto kredyt w
wysokości 2.900.000 zł
w Banku Spółdzielczym
w Wolbromiu

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/332/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIX/331/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018
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Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/330/18 w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/329/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/262/17
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października
2017 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/328/18 w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łazy"

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/327/18 w sprawie niewyrażenia zgody na udzielenie ulgi
w spłacie należności cywilnoprawnej

Nie udzielono ulgi

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/326/18 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVIII/325/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/324/18

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Burmistrza Łaz

Ustalono wysokości wynagrodzenia - nowa kadencja

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/323/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Łazy, dla terenu położonego w Łazach - osiedle
Stara Cementownia

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/322/18

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy
Łazy

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/321/18

w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

Udzielono ulgi w formie: umorzenia odsetek
od nieterminowych płatności w wysokości
21.053,08 zł, umorzenia
kosztów postępowania
sądowego w wysokości
4.950,00 zł i rozłożenia
na raty zaległości w wysokości 10.278,76 zł

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/320/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018
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Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVII/319/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/318/18

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodnio- W realizacji
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym
inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną i doradców zawodowych

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/317/18

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Łazy

Zgodnie z uchwałą w
2018 r. wydano 6 zezwoleń jednorazowych
na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/316/18

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Łazy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale w
2018 r. wydano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i 4 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/315/18

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Łazy

Uchwalona maksymalna
liczba zezwoleń do spożycia poza miejscem
sprzedaży wynosi 99,
stan zezwoleń na dzień
31.12.201 8 r. wynosił
87. Uchwalona maksymalna liczba zezwoleń
do spożycia w miejscu
sprzedaży wynosi 12,
stan zezwoleń na dzień
31.12.2018 r. wynosił 9
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Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/314/18

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za
2017 rok

Udzielono absolutorium

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/313/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łazy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017

Zatwierdzono sprawozdanie

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/312/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu

Udzielono dotacji w wysokości 50.000 zł na
współfinansowanie budowy chodnika w
Chruszczobrodzie Piaskach

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/311/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXVI/310/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/309/18

w sprawie podziału Gminy Łazy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zrealizowano

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/308/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/298/18
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym

Zrealizowano

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/307/18

w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

Zrealizowana.

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/306/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/210/09
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli"

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/305/18

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych

W realizacji
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przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łazy
Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/304/18

w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy najmu nieruchomości.

Zrealizowano

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/303/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. organizacji transportu zbiorowego na
liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Łazy i
Gminy Zawiercie.

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/302/18

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych
na terenie Gminy Łazy w latach 2018 - 2022

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/301/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi
w spłacie należności cywilnoprawnej

Udzielono ulgi w formie
umorzenia należności za
czynsz dzierżawny w
wysokości 11.896,50 zł.

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXV/300/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/299/18

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łazy projektu partnerskiego
pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy,
Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.”

Gmina Łazy w partnerstwie z 6 gminami podjęła decyzję o wspólnym
opracowaniu wniosku
partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
w podregionie sosnowieckim – Irządze,
Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.” Liderem projektu wybrana została
Gmina Zawiercie natomiast Gminy Irządze,
Łazy, Poręba, Sosnowiec i Szczekociny zostały partnerami projektu

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/298/18

w sprawie podziału Gminy Łazy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym

Zrealizowano
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Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/297/18

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w roku
2018"

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/296/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/287/18
W realizacji
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania
i wykorzystania dotacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/295/18

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XI/88/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
nowo wybudowanych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/294/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIV/293/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/292/18

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady
Miejskiej w Łazach na 2018 rok

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/291/18

w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na
2018 rok

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/290/18

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Łazach na 2018 rok

Zrealizowana

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/289/18

w sprawie zatwierdzenia programu rewitalizacji
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy
Łazy na lata 2017 - 2020+”

W realizacji

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/288/18

w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łazy na rok 2018"

Zrealizowano

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/287/18

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji

Zgodnie z zapisami
uchwały, na podstawie
składanych comiesięcznie przez placówki niepubliczne, tj. Niepubliczne Przedszkole
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Zrealizowano

"Biedroneczki" w Łazach, Niepubliczną
Szkołę Podstawową w
Ciągowicach, Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rokitnie Szl.
oraz Niepubliczną
Szkołę Podstawową w
Grabowej informacji
miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów wraz
z oświadczeniem o aktualności uprawnień do
otrzymania dotacji z budżetu Gminy Łazy, placówki te otrzymały w
2018 r. łączną kwotę dotacji 3.838.596,16 zł.
Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/286/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady
Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

Ustalono inkasenta dla
Sołectwa Grabowa

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/285/18

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/267/17
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada
2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od podatku od środków transportowych

Wyeliminowano z obrotu prawnego uchwały
zawierającej niewłaściwe stawki podatku od
środków transportowych

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/284/18

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Łazy na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

Uchwała Rady
Miejskiej w
Łazach

XXXIII/283/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2018

XVII. PODSUMOWANIE RAPORTU - WNIOSKI, PLANY, ZAMIERZENIA
Zamierzenia inwestycyjne na lata 2018 - 2023.
Na realizację inwestycji w latach 2018 - 2023 pozyskano 29, 6 mln zł. Rozstrzygnięte konkursy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Śląskiego umożliwią w 85%
finansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej. Na część zadań mamy już
podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Kanalizacja Łaz II etap - zakres prac obejmuje budowę ok. 19 km sieci kanalizacji ściekowej
w układzie grawitacyjno - tłoczonym w Łazach oraz 5 pneumatycznych przepompowni
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ściekowych. Realizacja projektu zakłada także wymianę nawierzchni asfaltowych na drogach
w Łazach. Ponadto gmina będzie się ubiegać w kolejnym naborze o dofinansowanie III
i zarazem ostatniego etapu kanalizacji Łaz.
Kontynuacja programu: Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz
z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy.
Kontynuacja wymiany kotłów grzewczych.
Rewitalizacja Osiedla Podlesie.
Pierwszy etap objął zagospodarowanie „ogródków działkowych” na przestrzeń rekreacyjno wypoczynkową, modernizację parkingu i przebudowę chodników wzdłuż ul. Spółdzielczej oraz
zagospodarowanie terenu przy ul. Kochanowskiego.
Drugi etap to rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach z terenem przyległym
i miejscami parkingowymi w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych.
Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach poprzez
termomodernizację budynków użyteczności publicznej - całkowita wartość projektu 5 mln zł.
Wśród zadań:


termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego funkcje
społeczno - kulturalne wraz infrastrukturą techniczną w Niegowonicach,



termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowej,



modernizacja budynku OSP w Ciągowicach,



modernizacja budynku wraz z przebudową wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Łazach wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej,



termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Kolejowej wraz z wewnętrznymi
instalacjami, w tym instalacja gazową wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Ważnym zadaniem jest modernizacja drogi łączącej dwa miasta Łazy i Zawiercie wzdłuż
torów PKP zwaną „ kolejówka „
Na chwilę obecną dobiegają końca regulacje prawne pod istniejącą drogą. Z chwilą
nieodpłatnego przekazania działek Skarbu Państwa oraz gruntu będącego w użytkowaniu
wieczystym PKP SA, Gmina Łazy nabędzie prawo do drogi w granicach
administracyjnych gminy. Nasza gmina wraz z Miastem Zawiercie i Starostwem
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Powiatowym chce przygotować projekt techniczny i złożyć wniosek na dofinansowanie
jej przebudowy.
Równie ważnym zadaniem jest kontynuacja modernizacji dróg gminnych.
Rozmowy z mieszkańcami i ilość wniosków (120 wnioski w 2018 r.), które wpływają do
Urzędu świadczą o tym, że potrzeb jest dużo, dlatego będziemy sukcesywnie kontynuować ich
realizację. Istnieje również potrzeba budowy dróg w miejscach gdzie rozwija się budownictwo.
Złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn „Przebudowa ulicy
Bystrzynowskiej w Niegowonicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata
2014 - 2020.”
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Łazy,
Irządze, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.
Nasza Gmina złożyła w partnerstwie wniosek o dofinansowanie montażu instalacji
odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych kolektorów słonecznych,
powietrznych pomp ciepła oraz kotłów pellet. Z otrzymanych informacji wynika, że Gmina
otrzyma dofinansowanie co przełoży się na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii
w ponad 700 gospodarstwach domowych.
Inwestujemy w bezpieczeństwo.
Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych wartości dla każdego człowieka, dlatego
będziemy kontynuować działania gminy wielopłaszczyznowo inwestując w bezpieczeństwo
naszych mieszkańców.
Najważniejszy jest człowiek.
Gmina Łazy to nie tylko inwestycje ale przede wszystkim ludzie, którzy tu mieszkają. Dlatego
niezwykle ważnym jest tworzenie warunków do budowania relacji międzyludzkich, stwarzanie
możliwości kształcenia na wysokim poziomie, możliwości rozwoju talentów, pasji,
zainteresowań, bez względu na wiek. Rozwijamy ofertę edukacyjną w naszych szkołach
i przedszkolach, wspieramy dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną fundując stypendia
motywacyjne - naukowe i sportowe, skorzystało z nich 1334 uczniów.
Wspieramy inicjatywy w zakresie usportowienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych (nauka
pływania od wieku niemowlęcego, liczne i ciekawe imprezy sportowe w gminie, utworzenie
Akademii Piłki Nożnej dla chłopców w wieku 6 - 12 lat oraz Szkółki Pływackiej Jura dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym).
Współpracujemy z lokalnymi stowarzyszeniami podejmującymi inicjatywy służące
rozwijaniu zainteresowań młodego pokolenia i osób niepełnosprawnych: zawody wędkarskie,
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strzeleckie, strażackie, śląska paraolimpiada, spotkania międzypokoleniowe z kołami gospodyń
wiejskich itp.
Polityka senioralna gminy.
Stawiamy sobie za cel wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się
w zdrowiu i z zachowaniem samodzielności, niezależności i satysfakcjonującego życia, nawet
przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Programy w tym zakresie realizuje Promed
Łazy m.in. projekt „poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy poprzez kompleksową
usługę geriatryczną’. Gmina podejmuje przede wszystkim działania o charakterze
wspierającym oraz budującym dobre relacje międzypokoleniowe. Zasadniczymi obszarami
działalności gminy są w szczególności: zdrowie, aktywność edukacyjna, kulturalna
i społeczna. Przystąpiliśmy do realizacji akcji „Koperty Życia”. Corocznie z okazji obchodów
Święta Seniorów dzięki działalności naszej Spółki Promed organizujemy bezpłatne badania dla
seniorów.
Edukacja, integracja międzypokoleniowa i promocja gminy to główne cele jednego najbardziej
rozpoznawalnych Stowarzyszeń nie tylko w regionie, ale również w kraju i za granicą jakim
jest Uniwersytet Trzeciego wieku w Łazach.
Naszym partnerem w dziedzinie polityki senioralnej jest Rada Seniorów - pierwsza Rada
Seniorów w Zagłębiu powołana w 2013 r. Konsultujemy wdrażane przez Gminę programy
i inicjatywy podnoszące jakość życia seniorów w naszej Gminie.
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