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I. WSTĘP
W Raporcie o stanie gminy za 2019 rok założono niepowielanie informacji, które znajdują
się w innych dokumentach podsumowujących i opisujących działalność samorządu
w minionym roku, a także stanowiących główne źródła informacji sprawozdawczych za
poprzedni rok.
Raport o stanie gminy Łazy obejmuje:
1.

ogólną charakterystykę miasta i gminy,

2.

stan finansów gminy,

3.

realizację budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego,

4.

informację o stanie mienia komunalnego,

5.

Strategię Rozwoju Gminy Łazy na lata 2015 - 2020+,

6.

Spółki ze 100 % udziałem Gminy Łazy,

7.

ład przestrzenny,

8.

środowisko,

9.

ochronę przyrody,

10. oświatę,
11. kulturę i sport,
12. politykę społeczną,
13. bezpieczeństwo: ochronę przeciwpożarową, działalność OSP, działalność Komisariatu
Policji w Łazach,
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,
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Niegowoniczki, Niegowonice, Trzebyczka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Wiesiółka,
Wysoka i Ciągowice.

Demografia Gminy Łazy:
−

Wykaz ludności
Nazwa miejscowości

Gmina Łazy
Łazy
Obszar wiejski
Chruszczobród
Chruszczobród Piaski
Ciągowice
Grabowa
Hutki Kanki
Kazimierówka
Kuźnica Masłońska
Mitręga
Niegowonice
Niegowoniczki
Rokitno Szlacheckie
Skałbania
Trzebyczka

Turza
Wiesiółka
Wysoka

Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
31.12.2019 r.
15412
6493
8919
1621
213
637
668
72
24
149
30
1891
572
1142
75
91

Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
31.12.2018 r.
15501
6562
8939
1650
215
629
679
69
27
150
30
1902
566
1134
74
86

Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
31.12.2017 r.
15552
6626
8926
1652
219
645
674
67
29
142
32
1894
566
1132
74
80

291
281
1162

292
277
1159

296
272
1152
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6626

Liczba mieszkańców 2017

Liczba mieszkańców 2018

6562

Liczba mieszkańców 2019

6493

8926
15552

Obszar wiejski
Miasto

8939
15501

Gmina Łazy

8919

0

15412
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−

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2
3
4-5
6
7
8 - 12
13 - 15
16 - 17
18
19 - 65
19 - 60
>65
>60
Ogółem

200
72
142
79
81
413
208
156
67
4891
0
1108
0
7417

178
65
131
75
69
389
175
129
60
0
4312
0
2412
7995

378
137
273
154
150
802
383
285
127
4891
4312
1108
2412
15412
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− Urodzenia i zgony w 2019 r.
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60%
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30%
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40

56

10%
0%
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Obszar wiejski

Analiza demografii gminy na przestrzeni ostatnich trzech lat wykazuje spadek liczby
mieszkańców na poziomie 140 osób. Jest to skutek ogólnopolskiego problemu - przyrost
naturalny jest nadal niższy niż liczba zgonów w danym roku.
Na skutek wymeldowania z gminy ubyło 84 osoby.
W 2019 r. zameldowano na terenie gminy 49 cudzoziemców, z czego 2 na pobyt stały
(1 Czech, 1 Włoch).
−

Dowody osobiste

Dowody osobiste
127
978
Zgłoszenie utraty
970

Przyjęte wnioski o wydanie
Wydano dowodów osob.
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−

Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej

Ilość osób ujętych w rejestrze

67

71

2017
2018
2019

62

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministra Rozwoju. Nadal rejestracja firmy
i wszystkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej odbywają się online. Przedsiębiorca
może sam dokonać wpisu, ale musi potwierdzić to podpisem zaufanym, dlatego część
przedsiębiorców wykonuje te czynności za pośrednictwem urzędu gminy. Pracownik urzędu
wprowadza zmiany do systemu ogólnopolskiej bazy danych przedsiębiorców na podstawie
wniosku CEIDG - 1 i potwierdza to podpisem elektronicznym certyfikowanym. Zmiany
wprowadzone do systemu są dostępne dla urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń
społecznych i urzędu statystycznego.
−

Działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy

631
Kobiety

1158

Mężczyźni

7

Działalność gospodarczą prowadzą 34 podmioty wyłącznie w formie spółek.
Obszary działalności gospodarczej po przeważającym kodzie PKD
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25.
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Ilość wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Łazach w 2019 r.
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III. FINANSE GMINY
1.

Wykonanie dochodów, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, dynamika.
W roku 2019 zrealizowano dochody ogółem w wysokości 71.192.470 zł i było to o 13,5 %

więcej niż w roku 2018. Był to czwarty rok wzrostu dochodów ogółem. W roku 2015 załamanie
dynamiki wzrostu dochodów własnych razem wynikało z incydentalnie wysokich dochodów
własnych zrealizowanych w roku poprzednim, czyli 2014 pochodzących ze sprzedaży
nieruchomości w wysokości 11.483.144 zł.
2019

2018

2017

2016

2015

71.192.470

62.716.479

55.569.614

51.065.339

44.274.296

Dynamika (rok bieżący/rok
poprzedni)

113,5 %

112,9 %

108,8 %

115,3%

82,8%

Razem dochody własne w
tym:

39.317.493

36.701.033

30.362.893

28.283.953

26.461.234

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

18.046.231
109,8 %

16.439.765
110,4%

14.893.254
109,0%

13.662.434
107,3%

12.734.191
108,0%

- podatki i opłaty
(dynamika)

11.390.056
106,8 %

10.667.963
106,1%

10.053.984
104,0%

9.671.898
106,8%

9.058.098
111,8%

Udział w dochodach ogółem

55,1 %

58,5%

54,6 %

55,4 %

59,8%

Dynamika (rok bieżący/rok
poprzedni)

107,1 %

120,9%

107,4%

106,9%

75,8%

DOCHODY/LATA
Ogółem dochody

Razem dochody własne, czyli podatki i opłaty (podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn; opłaty:
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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 39.317.493 zł i były o 7,1 % wyższe
niż w roku poprzednim. Dochody te w ostatnich czterech latach stale wzrastają i stanowiły
w 2019 r. 55,1 % łącznej kwoty dochodów.
W tabeli powyżej zaprezentowano dwie największe grupy dochodów własnych, to jest
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatki, i opłaty
lokalne oraz z innych ustaw.
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
prawnych, zrealizowane zostały w wysokości 18.046.231 zł. W kwocie tej wysokość udziału
w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2015 - 2019 kształtowały się w wysokości
od 80.000 zł do 188.000 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowy od osób
fizycznych i od osób prawnych, w ostatnich pięciu latach, wykazują znaczną dynamikę
wzrostu. Wskaźnik ten kształtował się w granicach od 107,3 % do 110,4 %.
Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły w 2019 r. 11.390.056 zł i były o 6,8 % wyższe
niż w roku poprzednim. Dochody te w okresie ostatnich pięciu lat stale rosną i wskaźnik
dynamiki w tym okresie wynosił od 104,0 % do 111,8 %.
Poniżej na diagramie przedstawiono powyższe dane w formie graficznej.
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40000000
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2015

2016

2017
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18 046 231
11 390 056

0

dochody ogółem

dochody własne

udziały w podatkach budżetu państwa
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2019
podatki i opłaty

2.

Wykonanie wydatków ogółem, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
dynamika.
WYDATKI/LATA

2019

2018

2017

2016

2015

Wydatki ogółem

73.202.015

64.897.670

58.758.920

51.125.106

46.952.422

112,8 %

110,4%

114,9%

108,9%

101,9%

60.677.932

54.291.181

50.609.282

47.884.629

42.006.742

Dynamika

111,8 %

107,3%

105,7%

114,0%

106,7%

Udział w wydatkach
Ogółem

82,9 %

83,7%

86,1%

93,7%

89,5%

Wydatki majątkowe

12.524.083

10.606.489

8.149.637

3.240.477

4.945.680

Dynamika

118,1 %

130,1%

251,5%

65,5%

73,9%

Udział w wydatkach
ogółem

17,1 %

16,3%

13,9%

6,3%

10,5%

Dynamika
Wydatki bieżące

Wydatki w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 73.202.015 zł i były o 12,8 %
wyższe niż w roku poprzednim. W całym okresie od 2015 r. do 2019 r. wykazują stałą tendencję
wzrostową, pomimo że wydatki majątkowe w latach 2015 - 2016 wykazywały znaczny spadek.
Wydatki ogółem w okresie ostatnich pięciu lat wzrosły o 26.249.593 zł. Wskaźnik wzrostu
wydatków w tym okresie mieścił się w przedziale od 101,9 % do 114,9 %.

2015

2016
Wydatki ogółem

2017
Wydatki bieżące

12

2018
Wydatki majątkowe

2019

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 60.677.932 zł i były o 11,8 % wyższe
niż w roku poprzednim. W okresie od 2015 r. do 2019 r. wskazują stałą tendencję wzrostową.
Do roku 2016 można zauważyć niekorzystne zjawisko szybszego wzrostu wydatków bieżących
niż wydatków ogółem. W latach 2017 - 2019 tempo wzrostu wydatków bieżących zostało
wyhamowane i rosną one w tempie niższym niż wydatki ogółem.
Wydatki majątkowe w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 12.524.083 zł. W tym
wydatki inwestycyjne wyniosły 7.225.333 zł, pozostałe 5.298.750 zł, to wydatki na wniesienie
udziałów do spółki gminnej Promax Sp. z o. o. Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2019
wykazują znaczący wzrost w stosunku do lat poprzednich, kiedy ich dynamika malała z roku
na rok. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2019 wynosił 17,1 %,
a w latach poprzednich od 6,3 % do 16,3 % wydatków ogółem.
3.

Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny.
dochody bieżące

wydatki bieżące

nadwyżka operacyjna

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

2019

62 977 285

60 677 932

2 299 353

W latach 2015 - 2019 była wypracowywana nadwyżka operacyjna, początkowo niewielka
w wysokości 531.466 zł, w kolejnych dwóch latach w wysokości 2.700.791 zł i 2.401.962 zł,
w roku 2018 - 1.218.970 zł a w roku 2019 - 2.299.353 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 2019 r., wyniosło 35.407.949 zł w tym z tytułu leasingu

6.731.608 zł. W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie z tytułu leasingu zmalało o 906.708
zł, natomiast z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 1.807.360 zł.
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Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia.
Poniżej na diagramie przedstawiono spełnienie warunku z artykułu 243 ustawy o finansach

publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań finansowych w latach 2015 - 2019
znacząco przewyższał rzeczywisty wskaźnik wysokości spłat. W roku 2019 spłaty wyniosły
3.107.043 zł przy dopuszczalnej wysokości spłat w wysokości 5.837.782 zł.
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IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Rok 2019 to kolejny rok realizacji budżetu obywatelskiego oraz funduszy sołeckich.
1.

Na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego 2019 r. przeznaczono
kwotę 70 tys. zł.
Wpłynęły 3 wnioski. Najwięcej głosów (1678) otrzymał projekt Rewitalizacji skweru na

Osiedlu Podlesie przy ul. Jesionowej w Łazach. Głosowano także na utwardzenie nawierzchni
drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych w Chruszczobrodzie Piaski (370 głosów) oraz
14

zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy w Trzebyczce (147 głosów). Oddano 2195
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 274 524,91 zł.
W wydatkach uwzględniono kwoty dofinansowania z przedsięwzięć lokalnych:
−

Trzebyczka - 9 145,06 zł,

−

Grabowa - 37 892,47zł,

−

Niegowonice - 22 755,00 zł,

−

Niegowoniczki - 34 435,00 zł,

−

Ciągowice - 39 705,32 zł,

−

Rokitno Szlacheckie - 42 855,99 zł,

−

Wysoka - 4 999,99 zł,

−

Wiesiółka - 1 200,00 zł,

−

Turza - 21 803,15 zł,

−

Chruszczobród - 31 866,12 zł,

−

Chruszczobród Piaski - 13 287,06 zł,

−

Kuźnica Masłońska - 10 898,19 zł,

−

Skałbania - 3 681,56 zł.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. została przygotowana
w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). Wartość mienia komunalnego została
określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej inwentaryzacji mienia
gminy.
W odniesieniu do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.
Gmina Łazy posiada udokumentowany stan mienia komunalnego o ogólnej powierzchni
gruntów 683,6276 ha stanowiących 1865 działek ewidencyjnych.
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Wartość mienia komunalnego Gminy Łazy na dzień 31.12.2019 r. wynosi
106.748.048,66 zł, w tym:
−

grunty - 22.875.992,24 zł,

−

budynki i budowle - 39.098.846,32 zł,

−

lokale mieszkalne - 2.431.818,40 zł,

−

sieć i urządzenia wodociągowe - 2.571.305,83 zł,

−

sieć i urządzenia kanalizacyjne - 642.905,99 zł,

−

rowy i przepusty - 685.866,21 zł,

−

słupy ogłoszeniowe - 30.483,36 zł,

−

wiaty przystankowe - 151.977,28 zł,

−

mosty - 133.325,19 zł,

−

boiska sportowe i place zabaw - 2.978.541,62 zł,

−

oświetlenie uliczne - 3.180.783,64 zł,

−

drogi - 31.966.202,58 zł.
W odniesieniu do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

odnotowano z uwzględnieniem dokonanej sprzedaży i nabycia mienia komunalnego, wzrost
powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Łazy o 20,3997 ha co na dzień 31.12.2019
r. stanowi 683,6276 ha oraz odnotowano zmianę wartości ogólnego mienia komunalnego, która
zwiększyła się o kwotę 5.910.134,53 zł. Ewidencja mienia jest zgodna z ewidencją księgową.
Gmina Łazy posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 17.110.050,00 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 kapitał zakładowy wynosi 14.577.050,00 zł i obejmuje 291 541 udziałów
o wartości 50 zł każdy,

−

w Spółce Promed kapitał zakładowy wynosi 1.740.000,00 zł i obejmuje 1740 udziałów
o wartości 1000 zł każdy.
Gmina Łazy jest właścicielem nieruchomości oddanych:

1.

w trwały zarząd:
Ilość
działek

Szkoły, przedszkola
Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Łazach
Ogółem

Powierzchnia
w ha

Wartość gruntu

Wartość budynku

13

5,7557 ha

481.056,64 zł

15.689.998,32 zł

14

44,4704 ha

535.487,08 zł

2.015.409,14 zł

27

50,2261 ha

1.016.543,72 zł

17.705.407,46 zł
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Zostały ustalone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach opłaty roczne z tytułu trwałego
zarządu w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości.
2.

w dzierżawę:
Cel

Ilość dzierżawców

Uprawa warzyw i tereny zielone

21

Uprawy rolne

15

Inne cele

22

Łącznie

58

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi 67.4267 ha w tym:
−

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 Zwykłe „Pod lasem” dzierżawi grunt pod ogródki warzywne,

−

Stowarzyszenie Zwykłe „AMUR - WYSOKA” dzierżawi teren zbiornika wodnego
„Gliniak”,

−

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne dzierżawi zabudowaną nieruchomość
w Łazach przy Brzozowej pod działalność pożytku publicznego,

−

Okręgowy Polski Związek Wędkarski dzierżawi zbiornik wodny w Łazach przy
ul. Wiejskiej,

−

Nadleśnictwo Siewierz dzierżawi działkę w Niegowoniczkach do realizacji zadań Leśnej
Bazy Lotniczej,

−

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o. dzierżawi nieruchomość pod
zaplecze budowlane na czas realizacji zadania pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla
miasta Łazy etap 2”,

−

Veolia Południe Sp. z o.o. Tarnowskie Góry dzierżawi grunt zabudowany budynkiem
kotłowni oraz budowlami i urządzeniami do produkcji i przesyłania energii cieplnej
w Łazach przy ul. Wyzwolenia,

−

TK Telekom Sp. z o. o Warszawa dzierżawi grunt pod kontener teletechniczny wraz
z kanalizacją w Łazach przy ul. Jesionowej.

3.

w użyczenie:

−

Ochotnicze Straże Pożarne mają w posiadaniu na podstawie umów użyczenia
nieruchomości o łącznej pow. 3,5307 ha zabudowane budynkami OSP:
a) Niegowonice - nieruchomość o pow. 1,1694 ha,
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b) Rokitno Szlacheckie - nieruchomość o pow. 0,2015 ha,
c) Turza - nieruchomość o pow. 0, 9398 ha,
d) Wiesiółka - nieruchomość o pow. 0, 6674 ha,
e) Grabowa - nieruchomość o pow. 0,1276 ha,
f) 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.
− Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim posiada w użyczeniu:
a) nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej, budynkiem garażu
z przylegającym pomieszczeniem gospodarczym oraz placem zabaw w Rokitnie
Szlacheckim przy ul. Szkolnej,
b) nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej, miasteczko ruchu
drogowego, plac zabaw w Grabowej przy ul. Szkolnej,
c) nieruchomość zabudowaną budynkiem przedszkola położonego w Łazach przy
ul. Kolejowej 8.
−

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach” posiada w użyczeniu nieruchomość
zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej w Ciągowicach przy ul. Zwycięstwa.

−

Stowarzyszenie wsi Niegowonice i Niegowoniczki posiada w użyczeniu nieruchomość pod
plac zabaw w Niegowonicach.

−

Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów
w Łazach posiada w użyczeniu 3 działki położone z przeznaczeniem pod budowę placu
zabaw przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Łazach.

−

Koło Gospodyń Wiejskich Chruszczobród Piaski posiada w użyczeniu zabudowaną
nieruchomość w Chruszczobrodzie Piaski.

4.

umowy najmu, dzierżawy i inne, w tym leasingi:

−

dzierżawa gruntu i budynków dworca i WC w Łazach przy ul. Dworcowej,

−

dzierżawa gruntu i leasing budynku krytej pływalni w Łazach przy ul. Topolowej,

−

dzierżawa historycznego taboru parowóz i tory pod parowozem w Łazach przy
ul. Dworcowej,
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−

dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Niegowoniczkach,

−

dzierżawa gruntu pod budowę miejsca postojowego w Turzy,

−

dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Grabowej - sołectwo Skałbania,

−

użyczenie części działki drogowej w Łazach ul. Kościuszki od placu dworcowego
skrzyżowania z ulicą Wiejską - rewitalizacja Łaz,

−

umowa użytkowania terenu leśnego (Miejsce Pamięci Narodowej - Cmentarz Żołnierzy
poległych w I wojnie światowej) w Łazach,

−

użyczenie kapliczki przydrożnej wraz z przynależnym gruntem położonej w Hutkach
Kankach,

−

użyczenie pomieszczeń biurowych (budynek Urzędu) w Łazach przy ul. Traugutta,

−

umowa użytkowania w Mitrędze - biwaku,

−

umowa użytkowania biwaku w Hutkach Kankach,

−

użyczenie nieruchomości położonej w Ciągowicach przy ul. Sienkiewicza, pod budynkiem
remizy OSP,

−

dzierżawa ścieżki rowerowej i ścieżki dydaktycznej wraz z kładką przez rzekę w Hutkach
Kankach,

−

najem lokali (pomieszczenia mieszczące się na II piętrze budynku Przychodni w Łazach
przy ul. Jesionowej),

−

użyczenie terenu pod budowę parkingu w Chruszczobrodzie przy ul. Mickiewicza,

−

dzierżawa zabudowanej nieruchomości w Chruszczobrodzie Piaski.
Gmina Łazy posiada w użytkowaniu wieczystym 10,2536 ha gruntów stanowiących

własność Skarbu Państwa.
W użytkowanie wieczyste oddane są grunty stanowiące własność Gminy Łazy o łącznej
pow. 21.5107,06 ha.
Należne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność
Gminy Łazy wynoszą 92.375,10 zł.
W ustawowym terminie tj. do 31.12.2019 r. Gmina Łazy zakończyła proces
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łazy,
w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r.,
poz. 1716 z późn. zm.).
Ogółem

przekształcono

562

nieruchomości

lokalowe

zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
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oraz

30

nieruchomości

W trakcie trwających czynności przekształcenia w/w prawa, zawiadomiono strony
postępowania wysyłając 2092 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa
z dniem 01.01.2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości
lokalowych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Równolegle wydano 252 informacje o jednorazowej opłacie za cały okres tj. 20 lat
należnej opłaty rocznej z tytułu przekształcenia oraz wydano 201 zaświadczeń o zapłacie całej
należnej opłaty z zastosowaniem 70 % bonifikaty udzielonej przez Radę Miejską w Łazach
oraz 99 % bonifikaty dla osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych.
Systematycznie każdego dnia wpływają do tutejszego Urzędu zawiadomienia z Sądu
Rejonowego w Zawierciu potwierdzające zmiany wpisów w księgach wieczystych na
podstawie przekazywanych zaświadczeń Burmistrza Łaz zgodnie z ustawą o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów oraz
wpływają wnioski o ustalenie i zapłatę jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia.
Należne opłaty z tytułu jednorazowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości z udzieleniem 70 % bonifikaty lub 99 % wyniosły
26.638,84 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Gmina Łazy dokonała sprzedaży:
a)

w drodze przetargu:
− 6 niezabudowanych działek o łącznej pow. 0,2218 ha za cenę 145.985,01 zł,
− 1 nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o pow. 33 m2 za cenę 12.120,00 zł,
− 1 nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo - handlowym i budynkiem garaży
o pow. 0,3500 ha za cenę 340.370,00 zł.

b) w drodze bezprzetargowej:
− na rzecz użytkownika wieczystego 1 nieruchomość o pow. 0,0312 ha zabudowaną
budynkiem handlowym za cenę 17.672,64 zł,
− sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców. Wartość sprzedanych lokali
mieszkalnych wyniosła 27.788,40 zł, a wartość sprzedanego udziału w gruncie wyniósł
2.655,00 zł.
Gmina Łazy nabyła nieruchomość w Łazach przy ul. Daszyńskiego zabudowaną
budynkiem mieszkalnym (do rozbiórki) o pow. 0,0644 ha za cenę 85.541,00 zł.
Gmina Łazy w roku 2019 nabyła z mocy prawa grunty:
Lp.

Nabycie

Ilość działek

Powierzchnia

Wartość gruntu

1.

Grunty nabyte w ramach
komunalizacji art. 5 i art. 13

76

21,3323 ha

2.844.810,28 zł
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2.

Grunty nabyte pod poszerzenie
dróg art. 98, art. 73

4

0,0219 ha

9.683,50 zł

W omawianym okresie uzyskane dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem
przedstawiały się następująco:
−

dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 34.386,86 zł,

−

dochód z tytułu opłaty za użytkowania wieczystego gruntu - 106.040,29 zł,

−

dochód z tytułu dzierżawy mienia - 161.056,04 zł,

−

dochód z tytułu sprzedaży mienia w tym raty ze sprzedaży oczyszczalni ścieków w Turzy
na rzecz Promax Sp. z o. o. - 5.626,591,05 zł,

−

dochód z tytułu trwałego zarządu - 13.842,00 zł,

−

dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 600.664,86 zł,

−

dochód z tytułu opłaty adiacenckiej - 32.409,40 zł.
W ramach regulacji stanu prawnego gruntów na rzecz Gminy Łazy, w postępowaniu

księgowo - wieczystym złożono 4 wnioski o ujawnienie podziału nieruchomości, złożono 7
wniosków o założenie księgi wieczystej dla 26 działek o pow. 7,0139 ha na rzecz Gminy Łazy
oraz złożono 12 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych własności Gminy Łazy.
Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowił 203 lokali mieszkalnych
komunalnych i 3 lokale użytkowe przy ul. Spółdzielczej 8. 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 2019 r. - przykładowe obszary:
1.

Dynamika dochodów.
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Wskaźniki
Udziały w
PIT
(31 XII)
Podatki,
opłaty
lokalne
(kwartalnie)
Podatek od
nieruchomości
osoby
prawne
(kwartalnie)
Dochody
jst/mieszk.
do średniej
województwa

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

Trend
Stały
wzrost
Stały
wzrost

31.12.2018

31.03.2019

30.06.2019

30.09.2019

31.12.2019

Uwagi

16.276.401

x

x

x

17.858.266

109,72 %

10.676.873

3.262.698

5.953.330

8.655.074

11.377.569

106,56%

3.899.788

1.012.358

2.023.436

2.997.163

4.229.846

108,46 %

Stały
wzrost

Stały
wzrost

Stały
wzrost

3.938/6.136
= 64,2%

x

x

x

10,19

x

x

x

11,61

113,94 %

19.863.293

130,04 %
wprowadzenie w
połowie
roku świadczenia wychowawczego na
pierwsze
dziecko bez
kryterium
dochodowego

Stały
wzrost

15.274.550

2.

Wskaźnik
do wyliczenia po agregacji sprawozdań.
W roku
2018 o 2,2
p.p. wyższy
niż w roku
2017

x

x

x

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy.
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
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terenie gminy działało sześć filii bibliotecznych uniwersalnych w miejscowościach:
Niegowonice, Grabowa, Chruszczobród, Wysoka, Ciągowice, Rokitno Szlacheckie.
W obszarze - wzrost jakości życia mieszkańców monitorowano w 2019 r. wskaźnik liczby
uczestników imprez, czytelników. Liczba odwiedzin utrzymywała się na wyższym niż
wskazany w Strategii poziom. Imprezy i działania Biblioteki - wskaźnik utrzymywał się na
niższym niż wskazany w Strategii poziom w związku z wyłączeniem ze statystyki GUS zajęć
świetlicowo - bibliotecznych.
Biblioteka i filie posiadają ogółem 39 komputerów 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 2019 r. przybyło książek ogółem we wszystkich placówkach - 2383 woluminy na kwotę
45120,00 zł. Wypożyczano zbiory czytelnikom, na zewnątrz: księgozbiór 100318 woluminów
i 649 czasopism, na miejscu: księgozbiór 327 woluminów i 994 czasopisma. Odnotowaliśmy
w Bibliotece 41508 odwiedzin. Ogólna liczba kwerend w placówkach 9019. W rankingu
Instytutu Książki i Rzeczpospolitej na najlepiej prowadzone przez samorządy biblioteki
publiczne w Polsce w 2019 r., Biblioteka w Łazach wśród 754 instytucji zajęła 70 miejsce
w kraju (wśród bibliotek naszego województwa 5 miejsce).
Wiele działań Biblioteka realizowała w 2019 r. z partnerami. 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,
Biblioteką Śląską, Związkiem Gmin Jurajskich, Kołem PTTK w Łazach, klubami,
współpracujemy z organizacjami oraz mieszkańcami miasta i gminy.
W 2019 r. realizowaliśmy wiele przedsięwzięć na rzecz książki i czytelnictwa, m. in.:
−

„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);

−

„Książki podróżniczki” - akcja promująca czytelnictwo na terenie miasta w 4 punktach –
instytucjach;

−

VI Łazowskie Prezentacje biblioteczne - wydarzenia kulturalne i czytelnicze dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta i gminy;
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−

„Mała książka Wielki człowiek” - kampania prowadzona w naszej gminie w ramach
ogólnopolskiej akcji czytelniczej skierowanej do rodziców i dzieci;

−

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

−

„Kodowanie w Bibliotece” - projekt realizowany przez bibliotekarzy, prowadzono zajęcia
dla dzieci i młodzieży z kodowania;

−

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Partnerstwo dla książki 2019 pozyskaliśmy środki finansowe na realizację trzech naszych zadań, a mianowicie:
„Z komiksami między regałami”, „Magiczna skrzynka”, „Słodki sekret”;

−

„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 Biblioteki w Otwartym Systemie Archiwizacji” - 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;

−

„Spotkania ze sztuką X Muzy” - 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 zaprosiła instytucje i mieszkańców do wspólnego czytania na placu
przy fontannie;
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−

„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;

−

„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;

−

„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;

−

„Podziel się swoją historią” i „Znane i nieznane losy bliskich” - to projekty historyczne
Biblioteki realizowane we współpracy z mieszkańcami naszej gminy;

−

„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.

3.

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach.
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach od wielu lat prowadzi bardzo aktywną działalność
25

kulturalną. W 2019 r. zrealizowano szereg działań edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych,
zorganizowano

wiele

wydarzeń

kulturalnych

o

zasięgu

lokalnym,

powiatowym

i ogólnopolskim. Oferta łazowskiej instytucji kultury skierowana była do wszystkich grup
wiekowych mieszkańców.
W 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach były prowadzone zajęcia nauki gry na
instrumentach, nauki śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieło, szachy, taniec
nowoczesny, taniec ludowy. Ponadto placówka opiekuje się orkiestrami dętymi oraz grupami
śpiewaczo - obrzędowymi.
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach jest również miejscem działalności licznych klubów
i organizacji ściśle współpracujących z ośrodkiem.
Innym ważnym elementem działalności ośrodka jest organizacja różnorodnych form
amatorskiego ruchu artystycznego oraz corocznych imprez i uroczystości. Oferta edukacyjno artystyczna MOK w Łazach każdego roku opracowywana jest w oparciu o prowadzoną
diagnozę społeczną (wywiady, ankiety) i dostosowana do potrzeb kulturalnych mieszkańców.
W 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury w Łazach w ramach ferii zimowych zorganizował
"AKCJĘ ZIMA", a w czasie wakacji "AKCJĘ LATO", podczas których odbyły się m.in.:
wycieczki połączone z warsztatami edukacyjnymi, zajęcia artystyczne, gry i zabawy.
Oprócz wymienionych zajęć odbyły się zajęcia oraz spotkania organizacji i stowarzyszeń,
m.in.: spotkania sekcji emerytów i rencistów ZNP, spotkania zarządu Klubu Seniora, spotkania
okolicznościowe Klubu Seniora, wykłady Uniwersytetu III Wieku.
W 2019 r. były podejmowanie nowe inicjatywy kulturalne, które dotychczas nie były
realizowane. Ważnym punktem w rozwoju jest wykorzystanie elektronicznej komunikacji
i internetu w celu upowszechniania działań kulturalnych. Wykorzystując elektroniczne kanały
komunikacji, nowoczesne technologie, internet staramy się docierać z ofertą do szerszej grupy
odbiorców.
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach od wielu lat znana jest z organizacji wydarzeń
i festiwali, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W ostatniej edycji Jurajskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek wzięło udział ponad 1000 osób.
Na uwagę zasługuje zwiększające się z roku na rok zainteresowanie społeczności lokalnej
ofertą edukacyjną. Szczególnie cieszy nas udział w zajęciach dzieci i młodzieży, gdzie ich ilość
stale wzrasta. Przykładowo w 2018 r. liczba uczestników zajęć gitarowych sięgała 15 osób.
Dziś uczniów w klasie gitary jest blisko 40. Nie ma zajęć, w których odnotowano mniejszą
ilość uczestników. Wskaźniki udziału w zajęciach z roku na rok rosną.
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Co roku podczas „Dnia otwartego MOK” przedstawiana jest szczegółowo oferta zajęć.
W 2019 r. wprowadzono nowe formy zajęć: naukę gry na skrzypcach, akordeonie i utworzono
pracownię ceramiczną. Chęć udziału w zajęciach wyraziło blisko 500 osób.
W roku 2019 odbywały się zajęcia:
−

nauka gry na gitarze - 6 x w tygodniu,

−

nauka gry na pianinie, keyboardzie - 5 x w tygodniu,

−

nauka gry na instrumentach dętych drewnianych - 1 x w tygodniu,

−

nauka gry na instrumentach dętych blaszanych - 1 x w tygodniu,

−

nauka gry na skrzypcach - 1 x tygodniu,

−

nauka gry na instrumentach dętych (Chruszczobród) - 1 x tygodniu,

−

nauka gry na akordeonie - 1 x w tygodniu,

−

zajęcia plastyczne - 4 x w tygodniu,

−

dziecięce zespoły wokalne - 2 x w tygodniu,

−

młodzieżowe zespoły wokalne - 2 x w tygodniu,

−

dorosłe zespoły wokalne - 1 x w tygodniu,

−

senioralne zespoły wokalne - 1 x w tygodniu,

−

dziecięco - młodzieżowe zajęcia teatralne - 1 x w tygodniu,

−

senioralne zajęcia teatralno - kabaretowe - 2 x w tygodniu,

−

zajęcia Orkiestry Dętej Chruszczobród - 1 x w tygodniu,

−

dziecięco - młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego - 1 x w tygodniu,

−

dziecięcy Zespół Ludowy - 1 x w tygodniu,

−

rytmika - 1 x w tygodniu,

−

taniec użytkowy - 1 x w tygodniu,

−

zajęcia szachowe - 1 x w tygodniu,

−

zajęcia rękodzieła - 1 x w tygodniu,

−

brydż - 1 x w tygodniu,

−

język angielski - 2 x w tygodniu.
Wydarzenia kulturalne - W roku 2019 zrealizowaliśmy znaczną ilość wydarzeń

charakteryzujących się zarówno jakością merytoryczną oraz organizacyjną także wzrostem
uczestników tychże przedsięwzięć. Do najważniejszych można zaliczyć m.in.: IV Jurajski
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Koncert Karnawałowy, Akcja Zima 2019, Recital Roberta
Janowskiego, Nasz Talent, Jarmark Wielkanocny, Olimpiada UTW, W ogniu dobra dla
Sylwka, Festiwal bajek i czekolady, Dni Łaz, Święto Kupały, Akcja Lato, Festiwal Zalewajki,
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Dzień Otwarty w Miejskim Ośrodku Kultury, Dożynki, Jurajska Seniorada - Powiatowy
Festiwal Twórczości Senioralnej, Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o Złoty Parowóz,
Dzień Seniora, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek,
Sylwester pod Zegarami.
4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach.
Dokonując analizy realizacji strategii Gminy Łazy na lata 2015 - 2020+ w obszarze sportu

i rekreacji wzięto pod uwagę trzy wskaźniki:
−

dochody budżetowe,

−

ilość imprez,

−

ilość uczestników.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach prowadzi działalność w trzech obszarach:

−

upowszechniania sportu i turystyki,

−

zarządzania gminnymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi,

−

prowadzenia działalności usługowej.
Upowszechnianie sportu i turystyki.
Podstawowym zadaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach jest upowszechnianie

i promowanie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz turystyki,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz inspirowanie i organizowanie imprez
sportowo - rekreacyjnych. Duża część działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji to szkolenie
dzieci i młodzieży, prowadzona we współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi
na terenie Gminy Łazy. Na obiektach sportowych zarządzanymi przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji trenowali zawodnicy klubów sportowych z terenu Gminy Łazy. Dużą popularnością
cieszyły się zajęcia prowadzone przez Akademię Piłki Nożnej.
W 2019 r. po raz kolejny dla 200 uczestników Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dwie
edycje Profesjonalnej Szkoły Pływania. Jest ona podzielona na kilka etapów, w zależności od
umiejętności pływackich uczestnika. W okresie wakacji oraz ferii zimowych odbywały się
również zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży, udział w nich wzięło łącznie ponad 2300
uczestników. Zajęcia w okresie wakacji odbywały się również na Orliku w Łazach. Podobnie
jak w latach ubiegłych w 2019 r. dzieci i młodzież z terenu Gminy Łazy miały możliwość
nieodpłatnego korzystania z usług Parku Wodnego Jura. Bezpłatny wstęp mieli zapewniony
zarówno uczniowie biorący udział w zajęciach organizowanych w ramach lekcji wychowania
fizycznego, zawodnicy UKS „Jedynka” Łazy oraz uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy
Łazy.
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W 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach był organizatorem lub współorganizatorem
kilkudziesięciu imprez sportowych na terenie naszej gminy jak i poza nią. Oprócz największych
imprez takich jak: Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów „Trzeci Wiek na Start”,
Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. Sierż. Grzegorza Załogi czy
Grand Prix Parku Wodnego Jura organizowane były mniejsze imprezy związane z pływaniem,
turystyką, popularyzacją biegania, turniejami dla dzieci i młodzieży. Działania te skierowane
były do różnego rodzaju odbiorców, nie tylko ze względu na uprawianą dyscyplinę sportu czy
zainteresowania ale również na wiek i stan zdrowia. Frekwencja podczas zawodów i imprez nie
odbiegała od tej z 2018 r.
Zarządzanie gminnymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach w 2019 r. realizował zapisy Statutu, administrując
powierzonymi przez gminę terenami i obiektami sportowymi, zapewniając właściwą
gospodarkę finansową, bezpieczeństwo użytkowania oraz dbając o utrzymanie obiektów
w należytym stanie technicznym. Ważną inwestycją była wymiana złóż filtracyjnych po 11
latach użytkowania.
Obiekty Zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach w 2019 r.:
−

Park Wodny Jura w Łazach;

−

Stadion Miejski z kompleksem Orlik;

−

Boisko piłkarskie z budynkiem socjalnym w Niegowonicach;

−

Boisko piłkarskie z budynkiem socjalnym w Wysokiej;

−

Boisko piłkarskie z budynkiem socjalnym w Rokitnie Szlacheckim;

−

Teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach;

−

Teren nieczynnego kamieniołomu w Niegowonicach;

−

Boisko na Młynku.

Największe koszty utrzymania obiektów sportowych stanowiły wydatki związane
z działalnością Parku Wodnego Jura w Łazach. Były to przede wszystkim koszty związane
z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, usług firmy sprzątającej, opłacenie badań
wody, a także zakup chemii basenowej, wywóz nieczystości stałych, usług serwisowych,
licencji programów, wykonanie niezbędnych przeglądów i napraw oraz bieżące utrzymanie
obiektu.
Prowadzenie działalności usługowej.
Kolejnym zadaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach jest prowadzenie działalności
usługowej polegającej na odpłatnym udostępnianiu obiektów. W 2019 r. zanotowano
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zwiększenie ilości klientów Parku Wodnego Jura w Łazach w stosunku do lat poprzednich.
Spowodowane jest to zarówno wciąż rosnącym zainteresowaniem aktywności sportowej jak
i zwiększeniem sprzedaży karnetów do Parku Wodnego Jura. Przełożyło się to odpowiednio na
zwiększenie dochodów budżetowych. W 2019 r. wyniosły one 2.085.908 zł, dla porównania
w 2018 r. - 2.008.269 zł, a w 2017 r. - 1.944.924 zł.
5.

W 2019 r. mieszkańcy zgłosili 64 alerty poprzez portal naprawmy.pl w zakresie poprawy

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

VII. SPÓŁKI ZE 100 % UDZIAŁEM GMINY ŁAZY
1. Promax Łazy Spółka z o. o.
Kapitał zakładowy Spółki Promax na dzień 31.12.2019 r. wynosi 14 577 050 zł i dzieli się
na 29 1541 udziałów po 50 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym stanowią
własność Gminy Łazy. Na dzień 31.12.2019 r. sporządzone sprawozdanie finansowe wykazało
stratę w wysokości 568 868,51 zł. Ujemny wynik finansowy na działalności bieżącej
spowodowany jest w głównej mierze dwoma czynnikami:
−

dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem zorganizowanej części - tj. Oczyszczalni
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną,

−

zwiększonymi inwestycjami wodociągowymi, które były związane z inwestycjami Gminy
w nową nakładkę asfaltową.

Ponadto, dodatkowym czynnikiem jest strata z lat ubiegłych.
W sytuacji znacznych nakładów inwestycyjnych na realizację II etapu kanalizacji sanitarnej
w Łazach, a także w związku z wykupem majątku od gminy, jak również spłatą zobowiązań
z tytułu zaciągniętego kredytu, Spółka Promax uznała, że konieczne i celowe jest opracowanie
Strategii Rozwoju. Celem Strategii jest określenie kluczowych kierunków działania
i perspektywy zachowań wynikających z potencjalnych możliwości wewnętrznych Spółki
Promax i uwarunkowań zewnętrznych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę
zobowiązań bez spowodowania zagrożeń dla niezakłóconej realizacji podstawowych funkcji
Spółki Promax, związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczanie ścieków, przy zachowaniu
stabilnej sytuacji finansowej. Celem głównym jest rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz osiągnięcie odporności
Spółki Promax na potencjalne zagrożenia w jej otoczeniu.
Zarząd Spółki Promax jest jednoosobowy. Od dnia 1 lipca 2019 r. na mocy Uchwały Rady
Nadzorczej nr IV/11/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Marta
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Włosińska. Spółka Promax posiada Prokurenta. Prokura jest samoistna. Rada Nadzorcza jest
trzyosobowa. Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Łaz.
(Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Promax Sp. z o. o. z siedzibą w Łazach za okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.)
2.

Promed Łazy Spółka z o.o.
Kapitał zakładowy 1 740 000 zł.

Zarząd Spółki (jednoosobowy): Prezes Zarządu, Pani Ewa Bulwa.
Spółka prowadzi działalność w ramach jednego zakładu leczniczego w skład którego wchodzą
4 jednostki organizacyjne:
−

Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Łazach ul. Jesionowa 1,

−

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chruszczobrodzie ul. Józefa Bema 3,

−

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegowonicach ul. Ogrodowa 7,

−

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej ul. Fabryczna 5.

Podmiot działa na całym obszarze Gminy Łazy, w tym w placówkach szkolnych, które
posiadają gabinety higieny szkolnej:
−

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach ul. Szkolna 2,

−

Szkoła Podstawowa w Niegowonicach ul. Szkolna 11,

−

Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie ul. Adama Mickiewicza 113,

−

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14,

−

Szkoła Podstawowa w Wysokiej ul. Adama Mickiewicza 8.

Od 1 listopada 2019 r. Spółka Promed odnowiła współpracę w zakresie higieny szkolnej
z niepublicznymi Szkołami Podstawowymi w Ciągowicach, Grabowej i Rokitnie Szlacheckim.
Gabinet higieny szkolnej dla tych placówek zlokalizowany jest w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Łazach przy ul. Jesionowej 1. Działalność Spółki prowadzona jest
w obiektach własnych (Przychodnia w Łazach) i dzierżawionych na podstawie umowy od
Gminy Łazy (wiejskie ośrodki zdrowia w Chruszczobrodzie, Niegowonicach i Wysokiej) oraz
bezpłatnego udostępnienia (gabinety szkolne). Na podstawie umów zawartych ze Śląskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podmiot świadczy
usługi zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej świadczenia lekarza,
pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej, położnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(poradnia położniczo - ginekologiczna).
Poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, Spółka oferuje świadczenia w zakresie
medycyny pracy, geriatrii oraz dodatkowe badania diagnostyczne: 24 godzinne badanie
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ciśnienia tętniczego, elektrokardiograficzne, badania spirometryczne, audiometryczne
i pulsoksymetrię.
W budynku Przychodni w Łazach wynajmowana jest część pomieszczeń z przeznaczeniem na
prywatne gabinety lekarskie - neurologa i psychologa oraz gabinet stomatologiczny, gabinet
fizjoterapii, poradnię medycyny paliatywnej (hospicjum domowe) oraz na potrzeby Gminy
Łazy.
Pracownicy Spółki Promed brali udział w zabezpieczeniu medycznym i koordynowali pracę
służb medycznych Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
która odbyła się 25 maja 2019 r. w Łazach.
24 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki Promed odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników,
które podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności oraz udzieliło Prezesowi Zarządu absolutorium za 2018 r.
W listopadzie przeprowadzono audyt nadzorujący ISO 9001, z wynikiem pozytywnym.
Promed Łazy Sp. z o. o. otrzymał dwukrotnie dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia
do zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania dla świadczeniodawców w związku
z wdrożeniem e-recept.
Jednostka nie ma należności przeterminowanych, niezapłaconych w terminie zobowiązań, nie
prowadzi postępowań sądowych, nie są prowadzone postępowania przeciwko Spółce.

VIII. ŁAD PRZESTRZENNY
1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dla obszaru Miasta i Gminy Łazy obowiązuje od 2011r. „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).
W obszarze administracyjnym miasta i gminy wydzielono obszary:
−

obszary urbanizacji,

−

inne tereny zainwestowane poza strefą urbanizacji,

−

obszary chronione,

−

kolejowe tereny zamknięte,

−

tereny leśne i rolne,

−

doliny rzek i potoków oraz zbiorniki wodne.
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W Studium wyznaczono obszary urbanizacji, na których przewiduje się adaptację,
przebudowę, rozbudowę i realizację nowego zainwestowania. 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 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;
− strefa miejskich usług centro twórczych;
− 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, natomiast wywiera znaczący wpływ na kształt
planów miejscowych. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych
a Burmistrz jest zobowiązany uwzględniać je w projekcie planu. Uchwalenie studium
umożliwia opracowanie i uchwalenie planów miejscowych dla:
−

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, a także w zakresie bieżących działań inwestycyjnych. Umożliwia utworzenie
gminnych zasobów nieruchomości niezbędnych do realizacji założonych kierunków polityki
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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.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące.
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. - obowiązuje
w części;

−

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla
cmentarza Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
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.;

−

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla sołectwa
Chruszczobród Piaski - Uchwała Rady Miejskiej w Łazach Nr VI/39/2019 z dnia 29 maja
2019 r.

34

Analizując istniejące plany inwestycyjne jak również nowe tereny przeznaczone
w miejscowych planach pod inwestycje, zauważa się, iż określając politykę przestrzenną
uwzględnia się przede wszystkim oczekiwania mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów,
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i zachowaniu ładu przestrzennego.
Analiza zmiany studium wykazała co następuje:
−

część określająca uwarunkowania wymaga 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.
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 m2,
a zapotrzebowanie na działki będzie się utrzymywać na dotychczasowym stałym poziomie (50
działek rocznie). 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.
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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.
W wyniku przeprowadzonych analiz w odniesieniu do obowiązującego dokumentu
„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. Przedmiotowa
inwestycja ze względu na swoje strategiczne znaczenie została objęta ustawą z dnia 22 lutego
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U.
2019 r., poz. 630) zwaną - specustawą naftową.

IX. ZASOBY MATERIALNE GMINY
1.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017 - 2020+.
Program określa politykę społeczną, przestrzenną i gospodarczą gminy w odniesieniu do

wyznaczonego Obszaru Rewitalizacji.
Realizacja zamierzeń zdefiniowanych w Programie będzie współfinansowana w miarę
możliwości z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, przyczyniając się do zwiększenia
potencjału gospodarczego, rozwoju i dostosowania strukturalnego do regionów Wspólnoty
Europejskiej.
Za obszar zdegradowany (OZ) uznano Miasto Łazy natomiast za obszar rewitalizacji (OR)
uznano Osiedle Podlesie. Dla prawidłowej realizacji Programu uznano następujące
przedsięwzięcia strategiczne i zaplanowano następujące projekty:
−

„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”.
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W wyniku realizacji wymienionych projektów utworzone i prowadzone będzie
Centrum Usług Społecznych. Główną grupą docelową funkcjonowania obiektu będą osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, do których zalicza się zgodnie z diagnozą sytuacji
społecznej w gminie: osoby długotrwale chore, osoby niepełnosprawne, rodziny bezradne
w sprawach opiekuńczo wychowawczych (wielodzietne i niepełne).
2.

Promując rozwój Gminy Łazy zostały zabezpieczono tereny, które wyznaczono pod
działalność produkcyjną dla potencjalnych inwestorów:

−

w Wysokiej 3 działki o łącznej pow. 19,4625 ha, które zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy zostały przeznaczone pod
działalność produkcyjną, budowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
zabudowę usługową z dopuszczeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, na
którą w ogólnym rozumieniu składa się także infrastruktura transportowa,

−

w Turzy niezabudowane nieruchomości położone przy ul. 1- Maja o łącznej pow. 5.8136
ha z dopuszczeniem pod usługi, obiekty produkcyjne,

−

w Niegowoniczkach 2 niezabudowane działki o łącznej pow. 27,9767 ha z funkcją
podstawową: obiekty i urządzenia związane z usługami sportu i rekreacji i jako
uzupełniające: usługi towarzyszące przeznaczeniu podstawowym, w tym handel,
gastronomii, turystyki, parkingi, obiekty techniczne, administracyjne i gospodarcze.

3.

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.

Mieszkaniowy zasób Gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowią 203 lokale mieszalnych, w tym:
−

135 lokale komunalne,

−

68 najem socjalny lokalu.
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4.

Wykaz obiektów gminnej ewidencji zabytków na terenie gminy na dzień 31.12.2019 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
112

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. 1 Maja 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
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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
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44. Rokitno Szlacheckie kaplica pw. św. Antoniego

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

5.

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Łazy.

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI/NA OBSZARZE,
OBSZAR AZP

1.
2.

Chruszczobród - Piaski
Ciągowice

1/10, AZP 94 - 50
1/5, AZP 94 - 51

3.

Ciągowice

2/6, AZP 94 - 51

4.

Ciągowice

3/7, AZP 94 - 51

5.

Kuźnica Masłońska

1/4, AZP 94 - 51

6.

Łazy

1/9, AZP 94 - 51

7.

Rokitno Szlacheckie

4/10, AZP 94 - 51

8.

Rokitno Szlacheckie

5/11, AZP 94 - 51

9.

Rokitno Szlacheckie

6/12, AZP 94 - 51

10. Turza

1/1, AZP 94 - 51

11. Turza

2/2, AZP 94 - 51

12. Turza

3/3, AZP 94 - 51

13. Wysoka

4/8, AZP 94 - 51

14. Łazy- Gzichów

2/4, AZP 95 - 51

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3/5, AZP 95 - 51
4/6, AZP 95 - 51
5/7, AZP 95 - 51
6/10, AZP 95 - 51
1/8, AZP 95 - 51
2/9, AZP 95 - 51
1/1, AZP 95 - 51
2/2, AZP 95 - 51
3/3, AZP 95 - 51
1/4, AZP 95 - 52
2/5, AZP 95 - 52
3/6, AZP 95 - 52
4/7, AZP 95 - 52
5/8, AZP 95 - 52
6/9, AZP 95 - 52
7/10, AZP 95 - 52

Łazy- Gzichów
Łazy- Gzichów
Łazy- Gzichów
Łazy- Młynek
Trzebyczka
Trzebyczka
Wysoka
Wysoka
Wysoka
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

6.

Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Grabowa
Hutki - Kanki
Hutki - Kanki
Hutki - Kanki
Hutki - Kanki
Hutki - Kanki
Rokitno Szlacheckie - Mitręga
Rokitno Szlacheckie - Mitręga
Rokitno Szlacheckie - Mitręga
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród
Chruszczobród -Piaski
Wiesiółka

8/11, AZP 95 - 52
9/12, AZP 95 - 52
10/13, AZP 95 - 52
11/14, AZP 95 - 52
12/15, AZP 95 - 52
13/16, AZP 95 - 52
14/17, AZP 95 - 52
15/18, AZP 95 - 52
1/19, AZP 95 - 52
2/20, AZP 95 - 52
3/21, AZP 95 - 52
4/22, AZP 95 - 52
5/23, AZP 95 - 52
1/1, AZP 95 - 52
2/2, AZP 95 - 52
3/3, AZP 95 - 52
1/13 AZP 95 - 50
2/20 AZP 95 - 50
3/21 AZP 95 - 50
4/27 AZP 95 - 50
5/28 AZP 95 - 50
6/30 AZP 95 - 50
7/32 AZP 95 - 50
8/59 AZP 95 - 50
8/40 AZP 95 - 50
9/56 AZP 95 - 50
10/57 AZP 95 - 50
11/60 AZP 95 - 50
12/61 AZP 95 - 50
13/62 AZP 95 - 50
14/68 AZP 95 - 50
15/70 AZP 95 - 50
16/73 AZP 95 - 50
17/79 AZP 95 - 50
18/80 AZP 95 - 50
19/81 AZP 95 - 50
1/82 AZP 95 - 50
1/58 AZP 95 - 50

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).
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W ramach zawartej umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym realizowana jest
komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.
7.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta
i Gminy Łazy na lata 2020 - 2022.
Niniejszy plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań

inwestycyjnych Spółki Promax. Odpowiada on wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych
w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności Spółki Promax. Plan obejmuje okres
trzech lat od 2020 r. do 2022 r. , ma charakter otwarty i może być korygowany na zasadzie
rocznych korekt uwzględniających aktualne wymagania techniczne oraz uwarunkowania
ekonomiczne przedsiębiorstwa.
Plan wpisuje się w długofalową Strategię Rozwoju Spółki Promax podporządkowaną
osiągnięciu następujących celów:
−

zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków,

−

uczestnictwo w trwałym rozwoju gminy - modernizacja istniejącej sieci wodno kanalizacyjnej oraz budowa nowej sieci,

−

utrzymanie wysokiej jakości wody w sieci,

−

poprawę stanu środowiska naturalnego,

−

zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych w zakresie dostaw wody,
odbioru ścieków.
Plan ma na celu zwiększenie wydajności infrastruktury zaopatrzenia w wodę i poprawy

niezawodności dostaw wody.
Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne:
a)

modernizacja sieci - priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości
i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę Promax. Dostawa wody i odbiór
ścieków ma się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie dostarczania
wody i odbioru ścieków. Drugim ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy
opracowaniu planu jest rozwój Spółki Promax. Przy opracowywaniu Planu modernizacji
i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka Promax opiera się
na następujących kryteriach:

−

kryterium finansowe - sposób finansowania planowanych inwestycji,
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−

kryterium techniczno - ekonomiczne - modernizacja wynikająca z częstych awarii, napraw
i zagrożeń wynikających z ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność
kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

−

kryterium zrównoważonego rozwoju - uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo
jednorodzinne i wielorodzinne zgodnie z kryterium społecznym;

b) modernizacja ujęć - długoletnia eksploatacja obiektów i urządzeń związanych
z wydobyciem wody i jej przesyłem powoduje zużycie tych urządzeń, co prowadzi do
konieczności ciągłej odbudowy i modernizacji z wykorzystaniem nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych;
c)

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odbiór ścieków:

−

budowa sieci przy ul. Ściegiennego i Matejki w Chruszczobrodzie,

−

wymiana sieci na ul. Daszyńskiego w Łazach,

−

wymiana sieci na ul. Różanej i Kwiatowej w Łazach,

−

budowa sieci na ul. Mokrej, Grzybowej, Słowackiego, Mickiewicza, Kolejowej i Osiedlu
Trójkąt,

−

wymiana hydroforów w Grabowej, Niegowonicach, Mitrędze i Rokitnie Szlacheckim,

−

wymiana wodociągu na ul. Starowiejskiej, Źródlanej i Jurajskiej w Niegowonicach,

−

wymiana sieci na ul. Żabiej i Wierzbowej w Niegowonicach,

−

wymiana sieci w Kuźnicy Masłońskiej i Wiesiółce,

−

wymiana sieci w Niegowonicach odnodze od ul. Kościuszki,

−

montaż hydroforu w Niegowonicach,

−

budowa sieci w ul. Bocznej od ul. Ogrodowej w Rokitnie Szlacheckim,

−

budowa sieci w ul. Bocznej od Kolejowej i Okrężnej w Łazach,

−

budowa II etapu kanalizacji w Łazach.
Działania ujęte w planie będą finansowane ze środków własnych tj. ze środków

uzyskanych z odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku ze środków pozyskanych
z programów inwestycyjnych i funduszy zewnętrznych oraz kredytu bankowego.

X. ŚRODOWISKO
1.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
A - Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem

budynków sektora komunalnego.
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Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach
poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” 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.
Osiągnięte wskaźniki projektu:
−

powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 3 496,50 m2,

−

liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 6 szt.,

−

liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 2 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 w roku 2019 dofinansowano 44 wnioski dotyczących wymiany
kotłów grzewczych na łączną kwotę 495.101,44 zł, w tym środki WFOŚiGW 212.920,00 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.
Przedmiotem projektu był montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
w budynku Parku Wodnego Jura w Łazach, celem obniżenia kosztów podgrzewania wody
i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
polegała 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 zestaw 105 kolektorów słonecznych. Redukcja kosztów
następuje w efekcie zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii opartego na zespole
kolektorów słonecznych.
Miejsce lokalizacji projektu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach, ul. Topolowa 1.
Wskaźniki projektu:
−

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

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 programu za rok 2019 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 2019 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
u dzieci i młodzieży kształtuje się szacunek do przyrody 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
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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”, ,,Potęga żywiołów Ziemi”.
Odbywały się Konkursy m.in.: ,,Najpiękniejsze miejsca w moim parku krajobrazowym”
organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Regionalny
Konkurs Recyklingowy na wykonanie torby wielokrotnego użytku organizator Centrum
Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej.
Podczas prowadzonego Dnia Ziemi z UTW odbyło się sadzenie drzew.
Ponadto w gazecie Echa Łaz 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 posiada system do mierzenia jakości powietrza na swoim terenie. System
odczytuje w czasie rzeczywistym kilka parametrów (stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM
2.5, PM 10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność) na temat bieżącego stanu powietrza. W ramach
systemu działała 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 Jakość Powietrza. System jest
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uzupełnieniem działań prowadzonych przez Gminę Łazy, które mają na celu poprawę jakości
powietrza.
Gmina Łazy w 2019 r. uzyskała raz informację z Powiatowego Zarządzania Kryzysowego
w Zawierciu o wystąpieniu przekroczenia wartości progowej 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.
W ramach ochrony powietrza dofinansowano wymianę 72 kotłów grzewczych na kwotę
257173,45zł.
−

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 2019 r. w ramach
monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy
Łazy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pobrał 55 próbek wody do badań
z 20 punktów kontrolnych. Pod względem mikrobiologicznym nie kwestionowano żadnej
próbki.
Ponadto Gmina Łazy w 2019 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. Skalna. Wyniki badań wody ze
źródeł: Skałbania, ul. Chechelska Źródło Jana, Niegowonice, ul. Św. Jana wykazały wówczas
zdatność do picia.
W Biuletynie Informacji Publicznej 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 2019 r. na terenie gminy 3063 nieruchomości posiadało zbiorniki bezodpływowe, 292
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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.
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Ilość ścieków komunalnych powstających w Aglomeracji Łazy ogółem w 2019 r. wynosiła
234,4 tyś m3/rok. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych w roku 2019 zbiorczym
systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosiła 126,6 tyś. M3/rok, a dostarczanych do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym z terenu Aglomeracji Łazy wynosiła 39,0 tyś. M3/rok.
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię i zbiorczy system kanalizacyjny
wynosi 3129 osób.
Spółka Promax pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w mieście Łazy”. Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Projekt obejmuje budowę w Łazach sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno –
tłocznym.
Zakres rzeczowy prac obejmuje:
−

kanały grawitacyjne - 12505 mb,

−

kanały tłoczne sieciowe - 2988 mb,

−

kanały tłoczne przy pompowniach przydomowych - 580 mb,

−

przykanaliki przyłączeniowe - 3283 mb,

−

przepompownie sieciowe - 5 szt.,

−

przepompownie przydomowe - 11 szt.

Łączna długość kanałów wynosi 19356 mb.
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [ RLM ] - 2594.
Inwestycja jest II etapem zaopatrzenia miasta Łazy w instalację kanalizacyjną.
Projektowane kanały zlokalizowano:
−

w pasach drogowych istniejących ulic miejskich,

−

w pasie drogowym dróg powiatowych,

−

w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy.
W zakres prac wchodzą ulice, zgodnie z podziałem na zlewnie:

ZLEWNIA P2 ulice: Korczaka, Gałczyńskiego, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Baczyńskiego,
Kruczkowskiego, Stara Cementownia, Wiejska.
ZLEWNIA P3 ulice: Słoneczna, Konopnickiej, Broniewskiego, Orzeszkowej, Reymonta,
Cmentarna, B. Prusa, P. Skargi, Topolowa (odcinek od Przedszkola nr 1 do ul. Konopnickiej),
Młynek, Podgórna, Laskowa, Kolewrot, Brzeziny, Ks. Opalskiego, Wierzbowa.
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ZLEWNIA P4 ulice: Brzozowa, Łąkowa, Racławicka, Rolnicza, Lipowa, Zielona, Miodowa,
Daszyńskiego, Projektowana, Różana, Tuwima, Kopernika, Kwiatowa, Poniatowskiego,
Targowa.
ZLEWNIA OCZYSZCZALNIA ulice: Pocztowa, Stawowa, Partyzantów, Grunwaldzka.
Celem głównym projektu jest wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych na terenie Miasta Łazy. Realizacja celu
wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego tj. redukcję zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych.
Cele szczegółowe:
−

wzrost liczby nowych przyłączy kanalizacyjnych w Łazach,

−

wzrost liczby ścieków odprowadzanych do oczyszczalni,

−

zmniejszenie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

−

częściowa realizacja KPOŚK, Masterplanu oraz Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

Realizacja projektu 02.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
−

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I NIEBEZPIECZNYMI
W 2019 r. na terenie Gminy Łazy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych realizowany był na podstawie zawartych umów przez Wykonawcę wyłonionego
w trybie zamówień publicznych.
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości Gminy Łazy, na których zamieszkują mieszkańcy prowadzona była przez firmę
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza
ul. Starocmentarna 2.
Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym realizację zadań
powierzonych Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
prowadzony był przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Łazach.
W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałego na terenie Gminy
Łazy zryczałtowanej miesięcznej opłaty Gmina zapewniała właścicielom pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz dwukrotne w ciągu roku przeprowadzenie
dezynfekcji pojemników zgodnie z harmonogramem. W pozostałym okresie utrzymanie
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym należało do właściciela nieruchomości.
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone było
z następującą częstotliwością:
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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.
Dwa razy w ciągu roku na terenie Gminy zorganizowana została zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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.
Na terenie Gminy Łazy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Punkty zbiórki to

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5 oraz Urząd Miejski w Łazach ul. Traugutta
15.
Na dzień 31.12.2019 r. złożonych zostało 5033 deklaracji pierwszych o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym 852 deklaracji „zerowych”. Gmina Łazy
obsługiwała na dzień 31.12.2019 r. - 4181 właścicieli nieruchomości.
W 2019 r. wpłynęło 863 deklaracji pierwszych i zmieniających.
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Odpady zmieszane odbierane były w pojemnikach 120 l i 240 l w zabudowie
jednorodzinnej natomiast w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach 1100 l.
W 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek na przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Łazach. Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację wraz
z zakupem wyposażenia do istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się w Łazach przy ul. Pocztowej.
Rodzaje przyjmowanych odpadów:
−

odpady wielkogabarytowe,

−

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

−

zużyte baterie i akumulatory,

−

zużyte opony (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),

−

odpady z metalu,

−

tworzywa sztuczne,

−

szkło,

−

papier i makulatura,

−

opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach),

−

styropian,

−

bioodpady,

−

odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i liście jesienią,

−

odpady niebezpieczne: chemikalia,

−

tekstylia,

−

leki,

−

odpady remontowo - budowlane (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.

Realizacja inwestycji przewidziana na rok 2020.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na
zasadzie indywidualnych umów zawartych między właścicielami nieruchomości, a firmami
wywożącymi odpady. Na terenie Gminy Łazy działały 3 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,

−

ZGK Zawiercie - odpady budowlane.
Na terenie gminy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. kształtowała się

następująco: 12,50 zł (w przypadku prowadzenia segregacji) oraz 25,00 zł przy braku
prowadzenia segregacji.
Gmina Łazy zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
objęły:
−

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2 335 815,26 zł,

− utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 22 287,60 zł.
Z terenu Gminy Łazy z nieruchomości zamieszkałych odebrano - 3430,52 Mg odpadów
komunalnych zmieszanych, 812,32 Mg odpadów segregowanych, 758,82 Mg bioodpadów,
226,331 Mg odpadów wielkogabarytowych, 0,23 Mg przeterminowanych leków z punktów
zbiórki, 170,09 Mg odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Łazy
organizuje się kampanie informacyjne propagujące selektywne zbieranie odpadów.
Propagujemy przydomowe kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na terenach
zabudowy jednorodzinnej.
W 2019 r. dokonano naboru wniosków oraz zrealizowano zadanie pn. „Likwidacja
odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w 2019 r.” W ramach realizacji zadania
osiągnięto następujący efekt: z Programu skorzystało 48 właścicieli nieruchomości i usunięto
61,340 Mg odpadów na kwotę 29341,44 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 lub
utylizacji wyrobów zawierających azbest. Z tej formy dotacji w 2019 r. skorzystało 5 osób.
Usunięto 8,655 Mg odpadów azbestowych. Kwota dotacji wynosiła odpowiednio 3558,27 zł.
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Uzyskany efekt ekologiczny to ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów
zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 69,995 Mg odpadów.

XI. 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, pomnik przyrody „Pióropusznik strusi”.
W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 124 zgłoszeń dotyczących zamiaru
wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Wydano w tym zakresie 20 decyzji administracyjnych.
Zgłoszono do wycięcia 1232 szt. drzew, w tym zgłoszenia osób prywatnych 710 szt., drzewa
wycięte na terenach gminnych - 183 szt., drzewa wycięte na terenie innych firm i instytucji 329 szt., wywroty i złomy - 10 szt., na terenie Gminy Łazy nasadzono 13 szt. drzew.

XII. 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;
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−

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
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.
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.
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.
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. Liczba osób
korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi 426 rodzin co daje 2042 świadczenia.
W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu
alimentacyjnego. Liczba korzystających z funduszu 117 świadczeniobiorców , 98 dłużników
alimentacyjnych.
54

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach realizuje rządowy program „Rodzina 500+”. Ze
świadczeń wychowawczych w Gminie Łazy w roku 2019 skorzystało 1702 rodzin,
a świadczenia wychowawcze wypłacane są dla 2486 dzieci.
W ramach programu "Dobry Start" wypłacono 1726 świadczenia. Zasiłki pielęgnacyjne są
wypłacane dla 291 osób. Świadczenie pielęgnacyjne pobierają 44 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
2019 objął 473 osoby którym, przyznano decyzją świadczenia, w tym 518 osób w tych
rodzinach. 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 2019 pracą socjalną objęto 723
osoby.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD - 2014 - 2015) współfinansowany jest
z EFS - Pomocy Najbardziej potrzebującym. Do „Banku Żywności” skierowanych zostało
blisko 350 rodzin w roku 2019 skorzystało 806 osób w tych rodzinach.
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 194
osoby.
Aktywna polityka społeczna.
Najbardziej skuteczną metodą pomocy są formy aktywizacji społecznej. Realizując założenia
systemu zawarte w Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 - 2020, za
priorytet uznaje się tworzenie i realizację projektów z obszaru polityki społecznej. Ośrodek
Pomocy Społecznej zrealizował we współpracy z „MCK” projekt pt. „Młodzi na start”, „Praca,
Praca, Praca” - Kadra MCK w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 24.
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 2019 r. objętych było
średnio ok. 50 środowisk. W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt dla 20 osób
w Domach Pomocy Społecznej.
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Usługi w zakresie polityki prorodzinnej.
Gmina Łazy realizuje wielowymiarowe działania skierowane na wszechstronną pomoc dla
rodzin.
Realizowane działania:
−

asystent rodziny dla każdej rodziny niewydolnej wychowawczo, aktualnie tą formą
wsparcia było w roku 2019 objęte 30 rodzin,

−

pomoc w mediacji rodzinnej w zakresie pracy socjalnej.
System przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koncentruje się wokół pomocy osobom dotkniętym przemocom.
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+”.
Gmina Łazy wprowadziła Program „Rodzina 3+” w 2014 r. Program skierowano do rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Łazy. W roku 2019 z Programu skorzystało
49 rodzin. Beneficjenci mogą korzystać ze zniżek na towary i usługi udzielane przez 4
partnerów, którzy przystąpili do Programu.
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 2019 z Karty Dużej Rodziny skorzystało 817 osób.
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 2019 z tej formy pomocy skorzystało 45 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
56

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 „Wpływ stresu na zdolności
poznawcze i możliwości uczenia się”. Zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne oraz
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Zakupiono materiały profilaktyczno edukacyjne z zakresu uzależnień oraz materiały, które wykorzystano do udziału
w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Stop przemocy fizycznej”,
„Dopalacze - powiedz stop”, „Smart, to znaczy mądrzej - uzależnienie czy nawyk nowe
zagrożenia w sieci”, „Przeciw pijanym kierowcom”. Dofinansowano terapię dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych rozpatrzyła 43 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 34 osoby
skierowano na badania do biegłych, złożono 29 wniosków 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. 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
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realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w danej
dziedzinie. Zadania zlecane są na podstawie art. 13 w/w ustawy w formie konkursu lub
art. 19 a tej ustawy w trybie pozakonkursowym.

XIII. KULTURA I SPORT
1.

W 2019 r. Gmina Łazy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy
Łazy 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

2.000,00

2.000,00

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„Kulturniak”

4.000,00

4.000,00

3.

Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i
Niegowoniczki

2.000,00

2.000,00

RAZEM

8.000,00

8.000,00

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w obszarze kultury i sztuki oraz ochrony
dziedzictwa narodowego udzielono w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert udzielono
dotacji 3 organizacją na łączną kwotę wysokości 8.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań,
organizacje rozliczyły w całości otrzymaną dotację.
2.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Gmina Łazy zleciła realizację zadań w 2019 r.
w następujących obszarach:

Lp.

Nazwa obszaru

Nazwa
organizacji

Kwota przyznanej Kwota rozliczonej
dotacji (w zł)
dotacji (w zł)

1. Obszar Kultury Fizycznej, Turystyki Koło PZW Nr 34
i Rekreacji
w Łazach

5.000,00

5.000,00

2.

Obszar Ochrony Środowiska,
Koło PZW Nr 34
Ekologii, w tym Ochrony Zwierząt i
w Łazach
Dziedzictwa Przyrodniczego

5.000,00

5.000,00

3.

Obszar Ochrony Środowiska,
Ekologii, w tym Ochrony Zwierząt i
Dziedzictwa Przyrodniczego

Śląski Związek
Pszczelarzy
Koło w Łazach

3.000,00

2.995,44

4.

Obszar Ochrony i Promocji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

2.500,00

2.500,00
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Polityki Społecznej

w Łazach

RAZEM

15.500,00

15.495,44

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym udzielono w 2019
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 2.995,44 zł.
3.

Dotacje dla Klubów Sportowych.
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 2019 r.
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu:
Lp.

Nazwa klubu sportowego

Kwota przyznanej
dotacji (w zł)

Kwota rozliczonej
dotacji (w zł)

1.

Miejski Klub Sportowy Łazowianka - Wysoka
Łazy

51.900,00

51.900,00

2.

Klub Strzelectwa Pneumatycznego Jura Liga
Obrony Kraju

5.000,00

5.000,00

3.

KS „ORIENT”

3.500,00

3.500,00

4.

UKS „BYCZKI”

3.000,00

3.000,00

5.

UKS „JEDYNKA”

15.100,00

15.100,00

6.

UKS Chruszczobród

4.000,00

4.000,00

7.

UKS Niegowonice

7.500,00

7.500,00

90.000,00

90.000,00

RAZEM

Wnioski: Na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w 2019 r. w ramach konkursu ofert udzielono dotacji siedmiu klubom
sportowym w łącznej wysokości 90.000,00 zł, które po zakończeniu realizacji zadań, rozliczyły
ją w całości.
4.

Doroczne nagrody w zakresie upowszechniania kultury.
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
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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 2019 Burmistrz Łaz przyznał nagrodę za szczególne osiągnięcia oraz za całokształt
twórczości.
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 uchwały Nr VI/57/15
Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwały Nr XII/105/15 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz uchwały Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 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. W 2019 r. stypendium sportowe pobierało
łącznie 22 zawodników.

XIV. OŚWIATA
Na rok budżetowy 2019 w zakresie zadań oświatowych składają się 2 lata szkolne:
−

8 miesięcy (od stycznia do sierpnia) roku szkolnego 2018/2019;

−

4 miesiące (od września do grudnia) roku szkolnego 2019/2020.
Na przestrzeni całego roku 2019, a więc w wymienionych wyżej latach szkolnych, Gmina

Łazy była organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych, tj. 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,
Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach, Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej
i Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach. W strukturze 3 szkół
podstawowych w Niegowonicach, w Chruszczobrodzie i w Wysokiej funkcjonowały także
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oddziały przedszkolne.
Gmina Łazy dotowała również 3 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół
publicznych, tj. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Ciągowicach prowadzoną przez
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach”, Niepubliczną Szkołę Podstawową im.
Michała Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim i Niepubliczną Szkołę Podstawową im.
Stanisława Będkowskiego w Grabowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła
w Rokitnie Szlacheckim”, a także jedno Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczki” w Łazach
(również prowadzone przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”). Poniższe
tabele obrazują jak w okresie w/w lat szkolnych kształtowała się w poszczególnych placówkach
oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych liczba uczniów i oddziałów:
−

liczba uczniów i liczba oddziałów według specyfiki oddziałów (tj. ogólnodostępne,
integracyjne) w roku szkolnym 2018/2019:
Nazwa szkoły / placówki

Ogólnodostępne Ogólnodostępne Integracyjne Integracyjne
- uczniowie
- oddziały
- uczniowie
- oddziały

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Ciągowicach

77

9

0

0

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Michała Poleskiego w Rokitnie
Szlacheckim

149

10

0

0

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Będkowskiego
w Grabowej

50

10

0

0

Szkoła Podstawowa im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej

141

9

0

0

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

116

8

0

0

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana
Brzechwy w Łazach

148

9

20

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach

343

15

32

2

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach klasy gimnazjalne

81

3

0

0

Szkoła Podstawowa im. Gabriela
Taszyckiego w Chruszczobrodzie

159

9

0

0
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Szkoła Podstawowa im. Gabriela
Taszyckiego w Chruszczobrodzie klasy gimnazjalne

12

1

0

0

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana
Joniaka w Niegowonicach

264

14

0

0

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana
Joniaka w Niegowonicach – klasy
gimnazjalne

29

1

0

0

Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

83

4

0

0

−

liczba uczniów i liczba oddziałów według specyfiki oddziałów (tj. ogólnodostępne,
integracyjne) w roku szkolnym 2019/2020:
Nazwa szkoły / placówki

Ogólnodostępne Ogólnodostępne Integracyjne Integracyjne
- uczniowie
- oddziały
- uczniowie
- oddziały

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Ciągowicach

70

9

0

0

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Michała Poleskiego w Rokitnie
Szlacheckim

138

9

0

0

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Będkowskiego
w Grabowej

78

10

0

0

Szkoła Podstawowa im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej

142

9

0

0

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

128

8

0

0

Publiczne Przedszkole nr 1 im.
Jana Brzechwy w Łazach

147

8

19

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach

362

15

33

2

Szkoła Podstawowa im. Gabriela
Taszyckiego w Chruszczobrodzie

161

9

0

0

Szkoła Podstawowa im. ks.
Stefana Joniaka w Niegowonicach

264

14

0

0

Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

83

4

0

0

Dla 19 dzieci zamieszkałych w Gminie Łazy, Zarząd ChSD prowadził w „Domu Nadziei”
w Łazach przy ul. Brzozowej Niepubliczny Żłobek - „Przyzakładowe Centrum Zabawy”,
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któremu Gmina Łazy udzieliła w roku 2019 dotacji w wysokości 102.600 zł na mocy Uchwały
Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
na obszarze Gminy Łazy oraz zmieniającej Uchwały Nr XIII/115/16 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Ponadto już czwarty rok z rzędu na terenie naszej gminy działał Ośrodek Usług
Opiekuńczo - Wychowawczych „Pegaz” w Chruszczobrodzie - placówka prowadzona przez
powiat. Przez cały rok 2019 władze samorządowe Gminy Łazy współpracowały z dyrektorem
placówki w organizowaniu jak najlepszych warunków życia dzieci w Ośrodku i udzielały
dzieciom pomocy rzeczowej lub organizacyjnej.
W zakresie sfery finansowej w oświacie na każdy rok budżetowy gmina otrzymuje
subwencję oświatową, przyznaną według zasad ustalanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Na 2019 r. naliczona została kwota subwencji oświatowej dla gminy i wraz
z subwencją przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych oraz z tytułu wzrostu zadań
(rezerwy), a także z dodatkową subwencją w związku z podwyżkami nauczycieli wyniosła:
10 898 448 zł. Jeżeli chodzi o całkowitą kwotę subwencji dla placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Łazy to na 2019 r. została naliczona kwota 8 239 635,87 zł.
Poniższa tabela przedstawia podział subwencji pomiędzy prowadzone przez organ placówki:
−

rozliczenie subwencji na poszczególne placówki oświatowe
SUBWENCJA OŚWIATOWA 2019
Subwencja

Liczba uczniów
przeliczeniowych

2 953 106,09 zł

484,54

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

927 725,66 zł

152,10

Szkoła Podstawowa im. Gabriela
Taszyckiego w Chruszczobrodzie

1 093 534,34 zł

179,34

Szkoła Podstawowa im. ks.
Stefana Joniaka w Niegowonicach

1 853 281,35 zł

303,99

Szkoła Podstawowa im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej

890 536,55 zł

134,18

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana
Brzechwy w Łazach

521 451,88 zł

85,49

8 239 635,87 zł

1339,64

Nazwa szkoły / placówki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława
Konarskiego w Łazach

Ogółem
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W zakresie sfery organizacyjnej placówki publiczne prowadzone przez Gminę Łazy na
każdy rok szkolny sporządzają arkusz organizacji pracy, określający szczegółową strukturę
nauczania, wychowania i opieki w placówce. W dokumencie tym określa się również liczbę
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich
stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli. Poniższe tabele prezentują wykaz etatów nauczycieli i liczbę
nauczycieli w odniesieniu do ich stopni awansu zawodowego:
−

placówki prowadzone przez gminę - wykaz etatów nauczycieli objętych i nieobjętych
subwencją oświatową:
Etat
Etat
Etat - godziny
subwencyjny niesubwencyjny
ponadwymiarowe
- ogółem
- ogółem

Nazwa szkoły / placówki

Etat
- umowa

Szkoła Podstawowa im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej

14,91

3,28

13,66

1,25

Szkoła Podstawowa nr 3
w Łazach

16,00

1,99

16,00

0,00

Publiczne Przedszkole nr 1 im.
Jana Brzechwy w Łazach

12,30

1,73

3,94

8,36

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Konarskiego
w Łazach

44,61

6,01

42,61

2,00

Szkoła Podstawowa im.
Gabriela Taszyckiego
w Chruszczobrodzie

18,38

1,54

16,03

2,35

Szkoła Podstawowa im. ks.
Stefana Joniaka
w Niegowonicach

24,57

1,85

21,66

2,91

−

liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego:
Nazwa szkoły / placówki

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel Nauczyciel
Nauczyciel
kontraktowy mianowany dyplomowany

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Ciągowicach

-

1

4

12

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Michała Poleskiego w Rokitnie
Szlacheckim

1

10

7

11

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Będkowskiego w Grabowej

4

11

5

10
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Szkoła Podstawowa im. Józefy
Jabczyńskiej w Wysokiej

2

-

7

16

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

-

3

1

19

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana
Brzechwy w Łazach

-

5

5

3

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Konarskiego w Łazach

1

5

8

34

Szkoła Podstawowa im. Gabriela
Taszyckiego w Chruszczobrodzie

1

-

6

18

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana
Joniaka w Niegowonicach

1

3

6

19

Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

2

4

3

1

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2019 r. wydatki poniesione w placówkach
oświatowych wyniosły 15 547 945,66 zł. Poniższa tabela przedstawia podział tej kwoty
wydatków na poszczególne placówki prowadzone przez gminę:
Wydatki wszystkie
Nazwa szkoły / placówki

Rok 2019

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

4 831 998,23

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

1 616 288,78

Szkoła Podstawowa im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie

2 340 248,32

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

3 255 998,43

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej

1 700 707,85

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

1 802 704,05

Ogółem

15 547 945,66

W poniższej tabeli ujęto z kolei bardzo istotny wskaźnik, jakim jest koszt utrzymania
ucznia w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę:
KOSZT UCZNIA 2019 r.
Nazwa szkoły

Koszt ucznia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

10 022,54 zł
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach

11 591,24 zł

Szkoła Podstawowa im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie

13 408,24 zł

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

10 601,08 zł

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej

12 140,33 zł

Gmina Łazy przekazała w 2019 r. dotację oświatową dla podmiotów prowadzących
placówki niepubliczne na jej terenie. Z przedłożonych rozliczeń/korekt uzyskaliśmy
następujące informacje, poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji w odniesieniu do każdej
z placówek niepublicznych:
Nazwa podmiotu dotowanego
oraz placówki niepublicznej

Kwota udzielonej/
otrzymanej dotacji oświatowej

Kwota rozliczonej/
należnej dotacji

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie
Szlacheckim” - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim

1.709.173,85 zł

1.655.970,82 zł
- kwota rozliczona

871.879,70 zł

865.658,91 zł kwota należna
871.879,70 zł kwota rozliczona

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie
Szlacheckim” - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Grabowej

1.207.018,57

1.201.005,41 zł kwota należna
1.207.018,57 kwota rozliczona

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie
Szlacheckiej” – Niepubliczne Przedszkole
„Biedroneczki” w Łazach

383.506,56 zł

383.506,56 zł kwota należna
i rozliczona

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła
w Ciągowicach”- Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Ciągowicach

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy realizowane były w 2019
r. różne formy opieki nad dziećmi z deficytami zdrowotnymi i nad dziećmi niepełnosprawnymi,
na sfinansowanie których przeznaczono znaczne środki finansowe. Poniższa tabela obrazuje
liczbę uczniów w podziale na poszczególne placówki oświatowe posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności:

Nazwa szkoły /
placówki

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Ciągowicach

Z niepełnoZ niepełnoZ niepełnosprawnosprawnością
Słabo- sprawnością
ściami
intelektualną
widzący ruchową w
sprzężow stopniu
tym z afazją
nymi
lekkim

0

0

3
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0

Z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym

Z autyzmem w
tym z zespołem
Aspergera

0

0

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im.
Michała Poleskiego w
Rokitnie Szlacheckim

1

0

3

0

0

2

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa im.
Stanisława
Będkowskiego
w Grabowej

5

0

2

1

0

0

Szkoła Podstawowa im.
Józefy Jabczyńskiej
w Wysokiej

0

1

0

0

0

0

Szkoła Podstawowa nr
3 w Łazach

1

0

2

1

0

0

Publiczne Przedszkole
nr 1 im. Jana Brzechwy
w Łazach

1

0

5

0

0

1

Szkoła Podstawowa nr
1 im. Stanisława
Konarskiego w Łazach

1

1

2

2

2

0

Szkoła Podstawowa im.
Gabriela Taszyckiego
w Chruszczobrodzie

1

0

0

2

0

1

Szkoła Podstawowa im.
ks. Stefana Joniaka
w Niegowonicach

0

2

1

1

0

0

Gmina Łazy realizowała w 2019 r. ustawowy obowiązek bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub ucznia oraz jego opiekuna do
placówki

oświatowej.

W

związku

z

powyższym

zorganizowaliśmy

dowóz

lub

zrefundowaliśmy koszty przewozu łącznie 25 uczniom niepełnosprawnym (w tym jednemu na
wózku inwalidzkim) do placówek specjalnych: Zawiercie i Łazy, Dąbrowa Górnicza,
Sosnowiec oraz Bielsko - Biała (placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Bielsku - Białej, a ponadto oddziały integracyjne
w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach oraz w Szkole Podstawowej nr
20 z oddziałami integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej). Trzynastu
uczniów spośród w/w było dowożonych przez rodziców własnym środkiem transportu, za co
otrzymali zwrot środków na podstawie zawartych umów.
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W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. gmina otrzymała
dotację celową dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
spełniających kryteria do objęcia pomocą w formie tzw. „Wyprawki szkolnej”. Z tej formy
pomocy skorzystał 1 uczeń słabowidzący z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego
w Łazach (placówka prowadzona przez powiat). Ponadto w 2019 r. gmina korzystała z innych
programów rządowych, tj. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz programu
„Posiłek w szkole i w domu”, wykorzystując dotacje odpowiednio w wysokości: 20.000,00 zł
i 59.512,27 zł.
Uczniowie szkół korzystali w 2019 r. z pomocy materialnej w formie stypendiów
szkolnych o charakterze socjalnym oraz szkolnych stypendiów za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe o charakterze motywacyjnym. Poniższe tabele prezentują liczby uczniów,
którzy korzystali ze stypendiów szkolnych oraz liczbę uczniów, którzy otrzymali stypendia
o charakterze motywacyjnym:
−

stypendia szkolne o charakterze socjalnym:
Liczba uczniów
I - VIII 2019 r.
w szkołach
podstawowych

w szkołach
ponadpodstawowych

27

9

Stypendia szkolne

−

IX - XII 2019 r.
w szkołach
w szkołach
podstawowych ponadpodstawowych
24

12

stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe:
Stypendia za
Stypendia Razem stypendystów
wyniki w nauce sportowe w semestrze

Kwota wypłaconych stypendiów
w semestrze łącznie

Semestr I

89

50

139

16 149,00 zł

Semestr II

189

85

274

33 132,00 zł

W roku 2019 otrzymaliśmy również z budżetu państwa dotację dla szkół na podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, którą wykorzystaliśmy w wysokości
113.762,11 zł.
Na wniosek Gminy Łazy w 2019 r. przekazano nam kwotę 61.337,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych. Ponadto otrzymaliśmy w 2019 r. 72.109,00 zł na wyposażenie jednej
z placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami publicznymi i niepublicznymi
sprawował Śląski Kurator Oświaty. Należy podkreślić, że w minionym roku współpraca Gminy
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z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego układała się dobrze we wszystkich obszarach.

XV. BEZPIECZEŃSTWO
1.

Ochrona przeciwpożarowa i działalność OSP.
W Gminie Łazy działa 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 5 włączonych

jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Są to jednostki: OSP Ciągowice, OSP
Chruszczobród, OSP Grabowa, OSP Niegowonice i OSP Wiesiółka.
Jednostki OSP wyposażone są w nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy, posiadają łącznie
14 samochodów: 6 średnich samochodów gaśniczych, 6 samochodów lekkich, autobus
i mikrobus oraz pojazd specjalny typu quad z przyczepą.
Koszty zapewnienia gotowości bojowej - wyposażenie w sprzęt, utrzymanie i wyszkolenie
strażaków ponosi gmina, finansowane są nakłady eksploatacyjne samochodów i sprzętu
przeciwpożarowego: zakup paliwa, drobne remonty, ubezpieczenia i przeglądy techniczne.
Utrzymanie części bojowej strażnic w postaci opłat za energię elektryczną, gaz, wodę
i ogrzewanie obciąża także budżet gminy. Za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łazy wypłacany jest
ekwiwalent pieniężny.
Wydatki poniesione w 2019 r. na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Łazy:
Rodzaj kosztów

Kwota zł

Koszty zakupu paliwa, środka pianotwórczego oraz drobnego doposażenia
sprzętowego

52.616,22

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

34.795,92

Koszty osobowe (wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i komendanta)

31.938,00

Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

23.945,52

Badania lekarskie strażaków

3.418,00

Zakup materiałów na remont strażnicy

7.007,80

Przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, rejestracja, ubezpieczenia samochodów
i strażaków

51.196,91

Zakup przyczepy specjalnej (OSP Ciągowice)

17.220,00

Pozostałe koszty (zakup wody, pucharów i koszulek, prenumerata miesięcznika
„Strażak”)

3.137,49

OGÓŁEM
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225.275,86

W roku 2019 jednostki OSP interweniowały 241 razy. Na terenie Gminy Łazy zdarzyło się
89 pożarów, powodujących straty materialne na kwotę 144 tys. zł. Odebrano 13 fałszywych
zgłoszeń (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 10,1 %).
Liczba pożarów na terenie Gminy Łazy przedstawia się następująco:
−

obiekty mieszkalne - 14,

−

obiekty produkcyjne - 2,

−

obiekty magazynowe - 1,

−

środki transportu - 6,

−

lasy - 3,

−

uprawy rolne - 14,

−

inne (między innymi suche trawy, nieużytki, składowiska i pojemniki na nieczystości stałe)
- 49.
Przeważająca

liczba

to

pożary suchych

traw

i

nieużytków.

Pomimo

apeli

o konsekwencjach tych działań nadal wypalanie traw i pozostałości na polach stanowią dużą
część pożarów. Interwencje OSP w tych akcjach znacznie podwyższają wzrost nakładów
finansowania działalności jednostek.
Miejscowe zagrożenia to inne niż pożar i klęski żywiołowe zdarzenia stanowiące
zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska. W 2019 r. jednostki interweniowały łącznie 139
razy. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 12,1 %. W Gminie Łazy to między
innymi interwencje związane z usuwaniem połamanych gałęzi i drzew zalegających na
drogach, usuwanie zagrożeń powstałych w wyniku wypadków drogowych. Okres wiosny to
nagminne wypompowanie wody z podtapianych terenów. OSP Grabowa i Wiesiółka
wielokrotnie uczestniczyły w usuwaniu kokonów os i szerszeni.
Udział poszczególnych OSP w działaniach ratowniczych przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj działań
Jednostka
OSP

KSR-G
Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Fałszywe
alarmy

Ogółem

Ciągowice

TAK

31

23

1

55

Wiesiółka

TAK

21

22

1

44

Chruszczobród

TAK

20

17

1

38

Grabowa

TAK

16

21

1

38

Niegowonice

TAK

17

19

0

36

Rokitno Szlacheckie

NIE

17

7

2

26
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Turza

NIE

1

0

0

1

Jednostka OSP Ciągowice sześciokrotnie wzywana była w celu zabezpieczenia rejonu
działania Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu na czas wyjazdu do akcji całych jej
zasobów ratowniczych.
W celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych były
dofinansowane z budżetu państwa. Zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej PSP mówiącymi
o konieczności osiągnięcia zakładanego standardu sprzętowego, jednostki otrzymały dotacje.
W ramach programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw.
„5000+” wszystkim OSP przyznano kwotę 5.000 zł. Jednostki otrzymały również
dofinansowanie z WFOŚiGW.
Wysokość pozyskanych środków finansowych przedstawia poniższa tabela:
Jednostka
OSP

Kwota dofinansowania /zł/
KSRG

MSWiA

WFOŚiGW

5000+

RAZEM

Ciągowice

9.150

-

5.650

5.000

19.800

Grabowa

5.000

-

5.000

5.000

15.000

Chruszczobród

8.000

-

-

5.000

13.000

Wiesiółka

3.750

-

3.750

5.000

12.500

Niegowonice

7.000

-

-

5.000

12.000

Rokitno Szlacheckie

-

8.800

4.600

5.000

18.400

Turza

-

-

-

5.000

5.000

W 2019 r. zgłoszono 121 miejscowych zagrożeń tj. innych niż pożar, wynikających
z rozwoju cywilizacji i naturalnych praw przyrody - katastrofy techniczne, chemiczne,
ekologiczne, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. (Źródło:
Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej rejonu działania Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu za 2019 r.).
2.

Działalność Komisariatu Policji w Łazach.
Teren podległy Komisariatowi to miejsko - wiejska Gmina Łazy, w skład której wchodzą

miasto Łazy oraz 14 sołectw. Zajmowany obszar to 132,8 km2 co stanowi 13,3 % powierzchni
powiatu zawierciańskiego i jest zamieszkały przez niespełna 16000 mieszkańców co stanowi
blisko 13,4 % populacji powiatu. Przez teren podległy Komisariatowi przebiegają drogi
wojewódzkie nr 796 Zawiercie - Dąbrowa Górnicza oraz nr 790 Dąbrowa Górnicza - Pilica
oraz Linia Kolejowa nr 1 Warszawa Centralna - Katowice. W 2019 r. Dzielnicowi Zespołu
Dzielnicowych Komisariatu Policji w Łazach w skład którego wchodzi 3 policjantów
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przeprowadzili łącznie 98 spotkań ze społeczeństwem co daje średnią na 1 dzielnicowego 2,72
przy średniej KPP Zawiercie 1,76. Udział osób zatrzymanych sprawców przemocy domowej
wyniósł 83,5 % przy zakładanym progu satysfakcji 55,0 %. Efektywność zatrzymań sprawców
na gorącym uczynku przestępstw wyniosła łącznie 26,19 % przy zakładanym progu 8,53 %
oraz średniej uzyskanej w KPP Zawiercie 7,10 %. Przeprowadzono blisko 30 postępowań
przygotowawczych z tymczasowym zajęciem mienia ruchomego o wartości 80 160 zł.
Komisariat Policji w Łazach odzyskał mienie o wartości 52319 zł. Policjanci KP Łazy
zabezpieczali imprezy masowe: XI Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci
Wiek na Start”, Dni Łaz odbywające się w dniach 29 i 30 czerwca 2019 r. Dzielnicowi
i Policjanci brali udział w akcji organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
w dniu 4 czerwca 2019 r. „Dzień i w nocy bez przemocy”, promującej właściwe postawy wśród
rodzin i dzieci. (Źródło: Podsumowanie pracy Komisariatu Policji w Łazach w roku 2019).
Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonano 160 zgłoszeń, 77 to zgłoszenia
potwierdzone. Doszło do 7 wypadków drogowych, 6 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.
Miały miejsce 163 kolizje drogowe.
Wykrywalność przestępstw KP Łazy - 90,1 %.
Przestępstwa kryminalne - 89,6 %.
Podstawowe przestępstwa pospolite - 77,9 % (wandalizm, włamania).
Przestępstwa narkotykowe - 100%.
Na terenie Gminy Łazy zgłoszono 1315 interwencje, 47 osoby doprowadzono do
wytrzeźwienia. (Źródło: Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
Podsumowanie 2019 r.).

XVI. INNE INFORMACJE
−

W dniu 4 stycznia 2019 r. Gmina Łazy podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum
Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020, poddziałania 10.3.1 rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT. W wyniku realizacji projektu wyremontowany i przebudowany zostanie zdegradowany
budynek KTS mieszczący się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia o powierzchni ok. 0,42 ha. Budynek przeznaczony będzie na cele
społeczne - Centrum Usług Społecznych. Realizacja inwestycji odbywa się w latach 2019 2020.
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−

3 stycznia 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania

Lokalny Animator Sportu - Orlik 2019. W ramach projektu zatrudnionych zostało dwóch
Animatorów Sportu na obiekcie sportowym Orlik w Łazach przy ul. Wiejskiej 1 na okres
marzec - listopad 2019 r.
−

Gmina udzieliła dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu na remont drogi powiatowej nr

1733S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 790 w Niegowonicach. 26 czerwca 2019 r. podpisana została umowa
z Wykonawcą inwestycji tj. firmą Drogomet, która wykonała remont za 5,76 miliona złotych.
Zapewni także gwarancję na okres 60 miesięcy. Po 1,5 miliona złotych na ten cel przeznaczyły
Gmina Łazy oraz Powiat Zawierciański. 3 miliony złotych pochodzą natomiast
z dofinansowania z środków Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja obejmowała
całkowitą wymianę nawierzchni drogi, wykonanie nowych poboczy raz chodnika wzdłuż drogi.
Konieczna była także wymiana części podbudowy drogi, ponieważ znajduje się ona na terenach
podmokłych.
−

23 lipca 2019 r. Gmina Łazy podpisała umowy o dofinansowanie zadań

współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach
Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r.
−

W roku 2019 Gmina otrzymała dotację na realizację następujących działań:
- sołectwo Ciągowice - „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Ciągowice
poprzez wykonanie infrastruktury parkingowej”, dotacja 13 000,00 zł,
- sołectwo Niegowoniczki - „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie
Niegowoniczki poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”, dotacja 10 000,00
zł,
- sołectwo Turza - „Zakup strojów ludowych i galowych dla zespołu śpiewaczego
i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy”, dotacja 6 000,00 zł,
- sołectwo Grabowa - „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Grabowa
poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw”, dotacja 10 000,00 zł,
- sołectwo Rokitno Szlacheckie - „Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie
Rokitno Szlacheckie poprzez stworzenie Parku Nauki”, dotacja 11 000,00 zł.

−

28 marca 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego w ramach

programu Aktywna Tablica 2019. W ramach konkursu został złożony wniosek o udzielenie
wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. G. Taszyckiego
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w Chruszczobrodzie. Wszystkie pozostałe szkoły z programu skorzystały w poprzednich
latach. Całkowita wartość zadania wyniosła 17 500 zł.
−

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinasowanie pn. Przebudowa

ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na rok 2019 ogłoszonego przez Wojewodę Śląskiego. Zadanie zaplanowano
na lata 2019 - 2020 i obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie drogi o długości 0,85
km. Zadanie obejmuje dodatkowo prace remontowe na skrzyżowaniu z ul. Cmentarną. Ulica
Bystrzynowska jest drogą gminną w miejscowości Niegowonice. Łączy się bezpośrednio
z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiatową (Łazy - Grabowa) DP-1733 - ul. Kościuszki, która
z kolei łączy się z drogą wojewódzką DW 790 (Dąbrowa Górnicza - Pilica). Dzięki
przebudowie poprawi się stan infrastruktury drogowej i zwiększy bezpieczeństwo ruchu,
a także zostanie zachowana jednorodność drogi na całej długości przebudowanego odcinka oraz
w stosunku do przyległej drogi powiatowej. Całkowita wartość zadania 903 545,00 zł. Gmina
otrzymała dofinansowanie w kwocie 496 949,75 zł (tj. 55 % wartości inwestycji).
−

W dniu 31 lipca 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

pt. „Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łazach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020,
poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi 247 941,00
zł, z czego wartość dofinansowania to 85 %. Realizację inwestycji przewidziano w 2020 r.
−

15 maja 2019 r. wybrano do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.03-

IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Zarząd Województwa
Śląskiego wynegocjował 81,6 mln zł z budżetu państwa czym podwoił pulę dofinansowania
dla projektów związanych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie. Z listy projektów niegrantowych
dofinansowanie otrzymał jeden projekt partnerski, złożony przez lidera tj. Gminę Zawiercie.
Projekt obejmuje inwestycje na terenie podregionu sosnowieckiego i będzie realizowany na
terenie 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec. W Gminie Łazy
planuje się wykonanie 1008 instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp
ciepła i kotłów na pellet. Realizacja inwestycji jest przewidziana na rok 2020.
−

W 2019 r. zakończono realizację projektu „Oczyszczanie budynków z odpadów

zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na
terenie Gminy Łazy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne
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wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka
odpadami - ZIT. Przedmiotem projektu był demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych (eternit) i wykonanie nowego dachu z blachodachówki na 4 budynkach z Gminy
Łazy: dwa budynki wielorodzinne w Łazach przy ul. Stara Cementownia 5 i Stara
Cementownia 6, budynek KTS ul. Spółdzielcza 2, pełniący funkcje Centrum Usług
Społecznych oraz budynek pełniący funkcje społeczno - kulturalne w Ciągowicach przy
ul. Sienkiewicza 4. W wyniku realizacji projektu usunięte zostały ok. 13,94 Mg wyrobów
zawierających azbest, co pozwoli na zmniejszenie ilości azbestu występującego na terenie całej
Gminy Łazy niemal o 1 %. Realizacja inwestycji przyczyniła się nie tylko do poprawy jakości
środowiska ale również bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców gminy Łazy.
−

Gmina Łazy otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania pt. Wzmocnienie potencjału

ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu
pożarniczego wraz z wyposażeniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów, Działanie 5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.
Przedmiotem projektu był zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu
z napędem 6 x 6 oraz dodatkowego wyposażenia tj. zestawu narzędzi ratownictwa drogowego
(pilarka do betonu i drewna, agregat prądotwórczy, radiotelefony oraz wentylator), aparatów
powietrznych dla OSP w Niegowonicach. OSP w Niegowonicach należny do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego od 27.03.2000 r. Zakup nowego ciężkiego wozu bojowego
i niezbędnego wyposażenia wraz z osprzętem pożarniczym wpłynie na zwiększenie potencjału
technicznego jednostek wchodzących w skład KSRG. Całkowita wartość projektu: 807 012,00
zł, w tym dofinansowanie: 685 960,20 zł. Planuje się zakup wozu w 2020 r.
−

W lipcu 2019 r. Gmina Łazy złożyła wniosek pt. „Doposażenie placu zabaw w urządzenia

siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiesiółka”. Planuje się zakup 3 urządzeń siłowni
zewnętrznej na łączną kwotę 9071 zł ze środków grantu pozyskanego z Lokalnej Grupy
Działania „Perła Jury”.

XVII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Lp.
1.

Numer i tytuł uchwały

Stan realizacji

Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 17 grudnia 2019 r. - Uchwała
budżetowa Gminy Łazy na rok 2020

W realizacji
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Uwagi
Odpowiedzialny
Skarbnik

2.

Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2020 - 2031

W realizacji

Odpowiedzialny
Skarbnik

3.

Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok
2019

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

4.

Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXII/173/2004 Rady
Miejskiej Łaz z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych na terenie miasta
i gminy Łazy

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
Środowiska

5.

Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

Zrealizowana - obecnie
realizowana przez
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łazach

Obecnie realizowana
przez Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Łazach

6.

Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „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 rok 2020”

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu
i Zdrowia

7.

Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
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

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu
i Zdrowia

8.

Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/217/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łazach

W realizacji

Odpowiedzialny
Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Łazach

9.

Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok
2019

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik
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10. Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2019 - 2031

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

11. Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
prowadzonego przez Gminę Łazy

Stwierdzono nieważność
aktu - rozstrzygnięcie
nadzorcze

Odpowiedzialny
Wydział Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
Środowiska

12. Uchwała Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stwierdzono nieważność
aktu - rozstrzygnięcie
nadzorcze

Odpowiedzialny
Wydział Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
Środowiska

13. Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Łazy

Oczekuje na wejście
w życie

Odpowiedzialny
Wydział Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
Środowiska

14. Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od podatku od
środków transportowych

Zmieniono Uchwałą Nr
XIII/74/2020 z dnia 29
stycznia 2020 roku

Odpowiedzialny
Skarbnik

15. Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku od nieruchomości

Zrealizowano - wymiar
podatku na rok 2020 wg
stawek ustalonych
uchwałą

Odpowiedzialny
Skarbnik

16. Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019

Zrealizowano - opisano w
sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu za rok
2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

17. Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2019 - 2031

Zrealizowano - opisano w
sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu za rok
2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

18. Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 07 października 2019 r. w sprawie

Obowiązująca

77

wyrażenia sprzeciwu wobec planów lokalizacji,
budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz
eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie Gminy
Łazy
19. Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie:
wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

Zrealizowano

20. Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
PROMAX Sp. z o. o. na lata 2020 - 2022

W realizacji

Odpowiedzialny
Promax Sp. z o. o.

21. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie
Gminy Łazy w obrębie Niegowonice

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Gospodarowania
Nieruchomościami

22. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łazy

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział
Gospodarowania
Nieruchomościami

23. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. 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

Zrealizowano - ustalono
inkasentów podatku
rolnego, leśnego
i od nieruchomości

Odpowiedzialny
Skarbnik

24. Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok
2019

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

25. Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łazy na lata 2019 - 2031

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

26. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2018
rok

Udzielono absolutorium

Odpowiedzialny
Skarbnik

27. Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy
Łazy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem
rocznym z wykonania budżetu za rok 2018

Zatwierdzono
sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu

Odpowiedzialny
Skarbnik
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Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

28. Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej
w Łazach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
wotum zaufania dla Burmistrza Łaz

Udzielono wotum
zaufania

29. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy Łazy

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

30. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie występowania
mieszkańców gminy Łazy z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

31. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania
zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

32. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekazania do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Łazy

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Promax Sp. z o. o.

33. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla
sołectwa Chruszczobród Piaski w gminie Łazy

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Gospodarowania
Nieruchomościami

34. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w wysokości
4.914.403,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań Gminy Łazy w roku 2019.

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Skarbnik

35. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu

Zrealizowano - udzielono
pomocy finansowej w
wysokości 1.439.723,82
zł na modernizację drogi
powiatowej Łazy Niegowonice

Odpowiedzialny
Skarbnik

36. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019

Zrealizowano - opisano w
sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu za rok
2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

37. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2019 - 2031

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik
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38. Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego Gminy Łazy

Realizowano na bieżąco

39. Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy
drodze wewnętrznej na terenie Gminy Łazy
w obrębie Wiesiółka

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Gospodarowania
Nieruchomościami

40. Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Łazy w 2019 roku."

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział Gospodarki
Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony
Środowiska

41. Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łazy oraz określenia
granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019
roku

W realizacji

Odpowiedzialny
Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu
i Zdrowia

42. Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

43. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2019 - 2031.

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

44. Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach
na 2019 rok

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

45. Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

46. Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2019 rok

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

47. Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala
Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2016
- 2020

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny
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Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

48. Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Rady Miejskiej w Łazach do
Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zrealizowano

49. Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty od
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział
Gospodarowania
Nieruchomościami

51. Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łazy na rok 2019"

Zrealizowano

Odpowiedzialny
Wydział Edukacji,
Kultury, Sportu
i Zdrowia

52. Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

53. Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy
na lata 2019 - 2031

Zrealizowano - opisano
w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu za
rok 2019

Odpowiedzialny
Skarbnik

Odpowiedzialny
Wydział
Ogólnoadministracyjny

50. Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia
od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości

XVIII. PODSUMOWANIE RAPORTU - WNIOSKI, PLANY, ZAMIERZENIA
1.

Zamierzenia inwestycyjne na lata 2018 - 2023.
Przedsięwzięcia:

−

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;

−

Kontynuacja wymiany kotłów grzewczych;

−

Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na
Centrum Usług Społecznych;

−

Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy,
Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - instalacje OZE;

−

Przebudowa

budynku

pełniącego

funkcje

kulturalne

w

Niegowonicach

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej 5;
−

Przebudowa ul. Bystrzynowskiej w Niegowonicach;
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wraz

−

Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja
sanitarna;
Realizacja budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w mieście Łazy. Inwestycja polega na

budowie kanalizacji sanitarnej w sumie w 43 ulicach w mieście Łazy i ma na celu osiągnięcie
jak najwyższego wskaźnika % skanalizowania miejscowości. Po jej zakończeniu będzie on
wynosił 83 %. Zostanie wybudowane w sumie 19474 m sieci kanalizacji grawitacyjnej,
tłoczonej, przyłączeniowej oraz 5 pompowni sieciowych i 7 pompowni przydomowych.
Zaprojektowane pompownie zapewniają ciągłość pracy nawet w przypadku braku zasilania
(wyposażone są we własne agregaty prądotwórcze) i zostały zaprojektowane jako
pneumatyczne. Pozwala to wyeliminować odory i wpływa na zmniejszenie zużycia energii
i kosztów eksploatacyjnych.
Ponadto gmina będzie się ubiegać w kolejnym naborze o dofinansowanie III i zarazem
ostatniego etapu kanalizacji Łaz.
−

Regulacje dot. drogi łączącej Łazy i Zawiercie wzdłuż torów PKP zwanej „Kolejówką”:

Odnosząc się do wspólnie podjętych działań przez Gminę Łazy, Gminę Zawiercie, PKP
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami oraz Starostę Zawierciańskiego, mających na celu
uregulowanie stanu prawnego gruntów i nadanie kategorii drodze biegnącej wzdłuż torów przez
teren administracyjny Gminy Łazy i Gminy Zawiercie informuję, że PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach pismem z dnia 9 września 2019 r.
wstrzymał postępowanie z wniosku Burmistrza Łaz, dotyczące przekazania na rzecz Gminy
Łazy działek gruntu pod w/w drogę.
Zgodnie z informacją otrzymaną od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, przy linii kolejowej
nr 1 w obrębie której zlokalizowane są przedmiotowe działki, planowane jest wdrożenie
studium wykonalności dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie Będzin etap IV”. Do czasu ukończenia wyżej wymienionego studium wykonalności PKP
Oddział w Katowicach, na wniosek PLK, wstrzymał obrót nieruchomości wnioskowanych
przez Gminę Łazy. Pozostałe nieruchomości znajdujące się pod drogą ogólnodostępną relacji
Łazy - Zawiercie nie oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz PKP S. A są objęte przez
Starostę Zawierciańskiego toczącym się postępowaniem dotyczącym darowizny przez Skarb
Państwa na rzecz Gminy Łazy gruntów przeznaczonych na cel publiczny tj. drogi publicznej.
Czynności te są na etapie uzyskania wyceny i zgody Wojewody Śląskiego na dokonanie
darowizny przez Starostę Zawierciańskiego.
2.

Inwestujemy w bezpieczeństwo.

82

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych wartości dla każdego człowieka,
dlatego

będziemy

kontynuować

działania

gminy

wielopłaszczyznowo

inwestując

w bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3.

Najważniejszy jest człowiek.
Gmina Łazy to przede wszystkim mieszkańcy, a zaspakajanie ich potrzeb to jej

priorytetowe zadanie. To w społeczności lokalnej człowiek realizuje swoje podstawowe
potrzeby np. bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, samorealizacji i rozwoju. 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. Doceniamy starania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych poprzez
ufundowanie: naukowych i sportowych stypendiów motywacyjnych, z których skorzystało 413
uczniów, stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym, które otrzymało łącznie 22 zawodników oraz nagrody
artystyczne przyznane dwóm laureatom. Osiągniecia uczniów naszych placówek oświatowych
w kategoriach: nauka - wiedza i umiejętności przedmiotowe, sport oraz kultura i sztuka
nagradzane są podczas Gminnej Gali „Najlepszy z Najlepszych”, toteż wyróżnienia w tej
postaci otrzymało 45 uczniów. Gmina współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami
podejmującymi inicjatywy służące rozwijaniu zainteresowań międzypokoleniowych i osób
niepełnosprawnych: zawody wędkarskie, strzeleckie, strażackie, olimpiada Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, a także spotkania z kołami gospodyń wiejskich itp. Wymienione działania
naszej gminy wpływają na zacieśnienie i umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
4.

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 Spółka
Promed Łazy. 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. Kontynuujemy
realizację programu „Koperty Życia”. Corocznie z okazji obchodów Święta Seniorów dzięki
działalności naszej Spółki Promed Łazy organizujemy bezpłatne badania dla seniorów. Podczas
obchodów Dnia Seniora 24 listopada 2019 r. obecni wysłuchali wykładu pt. „Opieka medyczna
i wsparcie dla Seniorów w Łazach”.
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Edukacja, integracja międzypokoleniowa i promocja gminy to główne cele jednego
z najbardziej rozpoznawalnych Stowarzyszeń nie tylko w regionie, ale również w kraju i za
granicą jakim jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, inicjator Międzynarodowej Olimpiady
Sportowej Trzeciego Wieku w Łazach i Organizacji Senioralnych. Impreza skierowana jest do
pokolenia 50+ i wpisuje się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej osób
starszych na lata 2014 - 2020. W olimpiadzie udział bierze prawie 2000 uczestników i kibiców
z ponad z 71 organizacji senioralnych, przedstawiciele z całego kraju oraz Węgier, 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.
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.
Zgodnie z Uchwałą Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27.02.2015 r. w sprawie
powołania Rady Seniorów Gminy Łazy i nadania jej Statutu, po zakończeniu 4 - letniej
kadencji, Burmistrz Łaz w dniu 06.05.2019 r. ogłosił nabór na członków Rady Seniorów Gminy
Łazy III kadencji. W wyniku naboru Zarządzeniem Nr 76 Burmistrza Łaz z dnia 06.06.2019 r.
powołano Radę Seniorów Gminy Łazy na lata 2019 - 2023.
W skład Rady Seniorów Gminy wchodzi:
−

przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

−

trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych,

−

trzech przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,

−

trzech przedstawicieli osób, które ukończyły 65 rok życia.

Działalność Rady Seniorów sprzyja solidarności międzypokoleniowej i stwarza warunki do
pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.

Źródła Raportu o stanie Gminy Łazy za 2019 r.: sprawozdania i informacje komórek
organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, Spółek, instytucji.
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