Sprawozdanie Burmistrza
o pracy w okresie międzysesyjnym
od 30 stycznia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r.

09.02.2020r.
W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach odbył się Show Koncert Carnaval.
Podczas wydarzenia swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć artystycznych prowadzonych
w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach – młodzi, zdolni, pełni pasji aktorzy, instrumentaliści, grupy
wokalne oraz taneczne. Na zakończenie przekazałem słowa uznania dla wykonawców i instruktorów
oraz złożyłem podziękowania dla rodziców młodych artystów.
22.02.2020r.
Zebranie w OSP Wiesiółka było pierwszym z tym roku zebraniem sprawozdawczym jednostek.
W trakcie zebrania odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzież, która od
ponad roku kształci swoją wiedzę i umiejętności strażackie otrzymała legitymacje członkowskie
i w obecności strażaków oraz rodziców złożyła ślubowanie.
W kolejnych terminach zebrania odbywały się w trzech jednostkach OSP: Chruszczobród, Ciągowice
i Niegowonice. Tematem były sprawy ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzenie sprawozdań
z działalności oraz sprawozdań finansowych a także planu pracy na rok bieżący. Przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu omawiali analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego na
terenie powiatu zawierciańskiego.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Trzydzieści osiem par z terenu naszej Gminy obchodziło swoje święto.
01.03.2020r.
Odbył się półfinał muzycznego konkursu Nasz Talent. Po eliminacjach przeprowadzonych w szkołach
przyszedł czas na drugi poziom. Przed jury konkursowym wystąpili utalentowani wykonawcy z terenu
Gminy Łazy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w różnorodnym repertuarze
i w różnych kategoriach wiekowych.
05.03.2020r.
Odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) na temat oceny
możliwości ograniczenia i rozprzestrzeniania się przypadków zakażenie koronawirusem SARS-Co
V-2. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni dyrektorzy podległych i nadzorowanych jednostek
organizacyjnych.
07.03.2020r.
W Hutkach – Kankach odbyła się V Runda Ligi 3D zorganizowana przez Śląski Ośrodek Łucznictwa
Tradycyjnego. Udział w terenowej łuczniczej rywalizacji wzięło ponad 100 uczestników z całego
regionu.

Został również przeprowadzony Dzień kobiet na sportowo. W programie znalazł się Fit trening,
pogadanki nt. prawidłowego odżywiania, testowanie profesjonalnych kosmetyków oczyszczających
skórę oraz warsztat pracy nad własnymi emocjami. Temat Misji Ciało przybliżył Wojciech Wilk,
który podkreślił, że nawet po intensywnym treningu w rytmach fitness panie wyglądają pięknie. A
wszystko dzięki odpowiedniej diagnostyce organizmu i codziennemu dbaniu o jego zdrowie.
Organizatorem wydarzenia była Pani Justyna Kośmida Radna Rady Miejskiej w Łazach.
08.03.2020r.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach świętowano Międzynarodowy Dzień Kobiet. W sali
widowiskowej odbył się koncert Męskiej Grupy Wokalnej „Trio Mio Amore”, który był muzyczną
sentymentalną podróżą w świat marzeń i miłości. Niezapomniane polskie przeboje wykonali: Karol
Hadrych, Andrzej Kaim i Grzegorz Piłka.
09.03.2020r.
Swoje święto obchodziły emerytowane nauczycielki, którym złożyłem życzenia, uroczystość
przebiegła w bardzo miłej atmosferze.
10.03.2020r.
Odbyła się kontrola przeprowadzona na miejscu projektu pt. „Docieplenie dachu i stropodachu w
segmencie sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie ul. Mickiewicza 113”.
Projekt dofinasowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Zgodnie z protokołem pokontrolnym zakres rzeczowy inwestycji został
zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Kontrolujący nie wnieśli uwag do
realizacji zadania.
11.03.2020r.
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego (GZZK) oraz zaproszeni dyrektorzy podległych i nadzorowanych jednostek
organizacyjnych. Podjęto decyzje, ograniczające ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Przekazana została informacja, że od dnia 12 marca 2020 r. w Gminie Łazy nieczynne będą do
odwołania wszystkie placówki oświatowe, a także instytucje użyteczności publicznej: Miejski
Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny JURA, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Łazy, Świetlica Środowiskowa. Wszystkie wydarzenia kulturalno-sportowe zostaną
przeniesione na inny termin. Przypomniano również o podstawowych zasadach zachowania higieny,
wietrzenia pomieszczeń, ograniczenia spotkań i wyjazdów oraz załatwiania jak największej spraw
elektronicznie i telefonicznie.
12.03.2020r.
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli między innymi sołtysi i Radni Rady Miejskiej
w Łazach. Zostały przekazane obostrzenia podjęte w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej COVID-19.
W tutejszym Urzędzie odbyło się coroczne zebranie Spółek Wodnych podsumowujące rok 2019.
Ustalono również plan pracy i budżet na rok bieżący.

13.03.2020r.
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie GZZK przedstawiciele OPS i Komendant
Komisariatu Policji w Łazach. Omówiono warunki reorganizacji pracy w Urzędzie i Ośrodku Pomocy
Społecznej, a także zasady współpracy OPS i Policji w kwestii dot. wsparcia osób objętych
kwarantanną, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
16.03.2020r.
Odbyła się narada z udziałem kierowników wydziałów UM w Łazach oraz Dyrektora OPS. Na
spotkaniu ustalono zasady pracy zdalnej w obu instytucjach w okresie rozprzestrzeniania się
COVID-19.
20.03.2020r.
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie
zaproszeni przedstawiciele jednostek OSP. Na naradzie ustalono warunki funkcjonowania OPS
i udzielania wsparcia osobom potrzebującym w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. W następnej
części spotkania z Prezesami OSP, omówione zostały zasady udzielania wsparcia osobom
w kwarantannie przez druhów OSP.
Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
W pierwszym kwartale br. odbyły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości położonych
w Łazach przy ulicy: Stara Cementownia 12A, Projektowana 4, Jesionowa 6, Kościuszki 74,
Kościuszki 34, Projektowana 1, Projektowana 3, Spółdzielcza 8, Jesionowa 4, Spółdzielcza 8A.
Tematem zebrań było omówienie i przyjęcie sprawozdań finansowych za poprzedni rok oraz ustalenie
stawek i zakresu robót na rok bieżący.
Nabór wniosków
W dniach od 2-13 marca br. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany urządzeń
grzewczych (złożono 57 wniosków). Podpisano 43 umowy z mieszkańcami, które ustalają wzajemne
zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z udzieleniem dotacji na dofinansowanie wymiany
nieekologicznego źródła ciepła w gospodarstwie domowym w Gminie Łazy w roku 2020.
W miesiącu lutym i marcu br. odbył się nabór wniosków mieszkańców chcących wziąć udział
w programie „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy” – złożono 67 wniosków na
utylizację ok 116 Mg odpadów azbestowych.
Zamówienia publiczne
Ogłoszono i unieważniono na podstawie przekroczenia cen ofert przetarg na realizację zadania pn.
„Wykonanie Termomodernizacji wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego
funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą
techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej”. Postępowanie 2
Ogłoszono i unieważniono na podstawie przekroczenia cen ofert przetarg na realizację zadania pn.
„Wykonanie Termomodernizacji wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, pełniącego

funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach przy ul. Wierzbowej 5, wraz z infrastrukturą
techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej”. Postępowanie 3
Unieważniono na podstawie braku ofert przetarg na realizację zadania pn. „Usługa odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy, na
których zamieszkują mieszkańcy”.
Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Łazy, na których zamieszkują
mieszkańcy”. Postępowanie 2.
Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania pn. „Bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2020”.
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zadanie nr 1 oraz
unieważniono postępowanie w zakresie zadań: 2,3,4 i 5 w postępowaniu przetargowym prowadzonym
wspólnie na realizację zadania pn. „Zarządzanie projektem, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie
sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” współfinansowanego z
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
zwanego dalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii.
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu ogłoszono ponownie przetarg w zakresie zadań 2-5 na realizację
zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji
odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec,
Szczekociny, Zawiercie” współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś
priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła
Energii.
Złożone wnioski
30 stycznia br. Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych –
konkurs pt. Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w gminie Łazy.
Celem projektu jest utworzenie świetlicy środowiskowej, która będzie pełniła formę usługową
skierowaną na pomoc dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacja społeczną. Jej zadaniem będzie
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych poprzez rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwój kultury osobistej, pracę nad poprawą sprawności fizycznej
oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Ponadto planuje się uruchomienie Punktu
Konsultacyjnego Wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie
usług mediacji rodzinnych oraz porad i konsultacji specjalistycznych. Poradnictwo obejmować będzie
wstępną informację i edukację nt. metod, form pomocy oraz możliwości podjęcia leczenia uzależnień,
współuzależnienia i przeciwdziałaniu przemocy domowej. Projekt obejmuje wsparciem 25 dzieci
a ponadto 70 osób zostanie objętych wsparciem rodziny. Termin realizacji to 2020-11-02 - 2022-12-

31, a wartość całkowita wynosi 1 213 855,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie. 1 128 885,15 zł
stanowiące 93,00%.
3 lutego br. Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla
poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT pt. Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej w mieście Łazy - ulica ks. Mieczysława Szostka. Projekt obejmuje budowę sieci
kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w mieście Łazy przy ulicy ks. Mieczysława
Szostka. Zakres projektu obejmuje sieć kanalizacyjną główną wraz z odcinkami odgałęzień do granic
nieruchomości, którymi odprowadzane będą ścieki z budynków oraz pompownia sieciowa ścieków
P10. Zakres kanalizacji sanitarnej wynosi: Łączna długość budowanych kanałów wynosi 658 mb, a
termin realizacji zadania przewidziano w okresie od 2021-03-01 do 2021-06-30 . Wartość całkowita
projektu wynosi 724 288,94 zł, w tym dofinansowanie ogółem 615 645,61 zł
11 lutego br. Gmina Łazy złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs Projekt pt. „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze
szkół podstawowych Gminy Łazy” ma na celu poprawę jakości procesu kształcenia w 5 SP, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych
uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Cel
zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym
wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową kół zainteresowań, zajęć
specjalistycznych dla uczniów z SPE, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz
wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć
przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów z SPE.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020 do 30.06.2021, wartość całkowita wynosi
1 286 689,20 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 158 020,28 zł.
25 marca br. złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla
poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami wniosek o dofinansowanie projektu pt. Przebudowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach otrzymał dofinansowanie. Wartość
całkowita inwestycji 247 941,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 210 749,84 zł. Zakres projektu
obejmuje przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w
Gminie Łazy. W szczególności zakres prac objętych projektem dotyczy przebudowy istniejącego
budynku o funkcji magazynowania odpadów komunalnych, zagospodarowania terenu przylegającego
do budynku oraz zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego składowania odpadów, wykonania
nowego ogrodzenia terenu oraz montażu bramy i furtek, zakupu elementów wyposażenia (w tym
monitoring obiektu). Rozbudowa PSZOK-u w Łazach odpowiada na potrzeby mieszkańców gminy,
a właścicielem infrastruktury zmodernizowanej w ramach projektu będzie Gmina Łazy. Realizację

projektu przewidziano na 2020 r. W chwili obecnej Gmina Łazy jest na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie.
Akty notarialne
W dniu 27.02.2020r. został spisany akt notarialny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22
w budynku przy ul. Jesionowej 8 w Łazach.
Zarządzenia
W okresie międzysesyjnym wydałem 43 zarządzenia. Ich treść jest publikowana na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej.

