
PROTOKÓŁ nr 1/2010 

obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 02.12.2010 r. 

w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 

 

 

Ad. 1.  

Radny Senior Emil Piątek powołując się na art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) o godzinie 16.00 otworzył obrady słowami:  

 

OTWIERAM I SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY  VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności, na sali 

znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ponadto w obradach udział wzięli: 

Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski 

Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek 

Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec 

Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego – Henryk Barcik 

Przewodniczący Rady Miasta V Kadencji – Piotr Gorzeń 

Mecenas - Alicja Jochymczyk 

 

Ad. 2.  

ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA RADNYCH RADY MIASTA LĘDZINY 

 

Radny Senior Emil Piątek zwrócił się do radnych o powstanie w celu wprowadzenia sztandaru 

Miasta Lędziny.  

Sztandar wprowadzono. 

Kolejno radni złożyli ślubowanie powtarzając za Radnym Seniorem słowa roty: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

Następnie Radny Senior Emil Piątek zwrócił się do najmłodszego reprezentanta Rady Miasta VI 

Kadencji radnego Błażeja Musioł o odczytanie w porządku alfabetycznym nazwisk radnych w celu 

złożenia uroczystego ślubowania. Poinformował radnych, że po słowie „Ślubuję” można 

wypowiedzieć słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wszyscy radni złożyli ślubowanie. 

 

Ad. 3 

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Radny Senior przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycje zmiany porządku obrad.  

Wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Złożenie ślubowania radnych Miasta Lędziny VI Kadencji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta VI Kadencji.  

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta VI Kadencji. 

6. Informacje. 

7. Zakończenie. 

 



 

Ad. 4. 

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Radny Senior wyjaśnił, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy 

wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Kolejno zwrócił się o zgłaszanie 

kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

 Radny J. Żołna zgłosił kandydaturę radnej T. Ciepły na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta 

VI Kadencji uzasadniając swoją propozycję. 

 Radna K. Wróbel zgłosiła kandydaturę radnej A. Wójcik – Ścierskiej na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miasta VI Kadencji uzasadniając swoją propozycję. 

Radna T. Ciepły oraz radna A. Wójcik Ścierska wyraziły zgodę. 

 

Następnie Przewodniczący Sesji zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na członków 

Komisji Skrutacyjnej. 

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: 

 Radny K. Gut zgłosił kandydaturę radnej K. Piątek. 

 Radna H. Resiak zgłosiła kandydaturę radnej K. Wróbel. 

 Radny K. Gut zgłosił kandydaturę radnego E.Urbańczyka. 

 Radni wyrazili zgodę. 

 

Radny Senior ogłosił 10 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania oraz 

ukonstytuowania Komisji Skrutacyjnej. 

 

Po przerwie zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania oraz sprawdzenie 

czy przygotowana urna jest pusta. Kolejno zwrócił sie do Mecenas o przedstawienie sposobu 

głosowania. 

 

 Mecenas wyjaśniła, że głosując na Przewodniczącego Rady Miasta skreśla się tylko 1 osobę. 

Nie wypełnienie karty bądź skreślenie więcej niż jednego nazwiska oznacza nieważność 

głosów.  

 

Procedura głosowania. 

 

Radny Senior E. Piątek ogłosił 10 minut przerwy celem przeliczenia głosów oraz sporządzenia 

protokołu z przeprowadzonego głosowania. 

 

 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego 

głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI Kadencji w dn. 2 grudnia 

2010 roku stwierdzający, iż na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta VI Kadencji została 

wybrana radna Teresa Ciepły, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radny Senior zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie tytułu i numeru 

projektu uchwały.  

 

Uchwała nr I/ 1/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 2.12.2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta VI Kadencji, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu..  

Kolejno Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miasta Lędziny VI 

Kadencji  Teresie Ciepły. Podziękował Radzie Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta V 

Kadencji za pomoc w przeprowadzeniu pierwszej części sesji. 

 

Przewodniczenie sesji objęła Przewodnicząca Rady Miasta radna T. Ciepły. 



 

Przewodnicząca Rady Miasta  podziękowała za okazane zaufanie. Zapewniła, że jej celem będzie 

jednoczenie wszystkich członków Rady Miasta wokół działań na rzecz rozwoju miasta oraz 

uczynienia go przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.    

 

Ad. 5.  

WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  wyjaśniła, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz paragrafem 11 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny rada wybiera ze swojego grona dwóch 

Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Kolejno zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na 

funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta.  

 

 Radny K. Gut zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Żołny uzasadniając swoją propozycję. 

 Radny J. Żołna wyraził zgodę. 

 Rady E. Chrostek  zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Guta uzasadniając swoją propozycję 

 Radny K. Gut wyraził zgodę. 

 Radna K. Wróbel zgłosiła kandydaturę radnej Anny Wójcik Ścierskiej uzasadniając swoją 

propozycję. 

 Radna A. Wójcik Ścierska wyraziła zgodę. 

 Radna H. Resiak zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Zwolińskiego uzasadniając swoją 

propozycję. 

 Radny A. Zwoliński wyraził zgodę. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy w celu podjęcia przez Komisję Skrutacyjną prac 

związanych z wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 

Po przerwie zwróciła się Mecenas o poinformowanie o sposobie głosowania. 

 

 Mecenas wyjaśniła, że ważne głosy to te gdzie zostaną skreślone dwa lub jedno nazwisko. 

Kolejno zwróciła się o sprawdzenie czy urna jest pusta, po czym przystąpiono do procedury wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta VI Kadencji. 

 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę celem przeliczenia głosów oraz sporządzenia 

protokołu z przeprowadzonego głosowania. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z 

przeprowadzonego tajnego glosowania stwierdzający, że na Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

VI Kadencji w dniu 2 grudnia 2010 roku wybrano radnego J. Żołnę oraz radnego K. Gut. Protokół 

Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Kolejno Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

tytułu i numeru projektu uchwały.  

Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lędziny VI Kadencji, 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu oraz uchwała nr I/3/10 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta VI Kadencji, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje Wiceprzewodniczącym Rady, a następnie zwróciła się o 

wyprowadzenie sztandaru Miasta Lędziny. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna podziękował i zobowiązał się nie zawieść zaufania, 



którym został obdarzony przez radnych. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta K. Gut podziękował Wysokiej Radzie dodając, że czeka go 

dużo  pracy, aby pozyskać zaufanie radnych którzy nie oddali na niego głosu, ponieważ „razem 

możemy więcej”. 

 

Ad. 6. 

INFORMACJE 

 

Przewodnicząca Rady  poinformowała, iż radni w dniu dzisiejszym otrzymali przedłożony przez 

Burmistrz Miasta projekt budżetu miasta na 2011 rok.  

Kolejno poinformowała, że radni są zobowiązani złożyć pierwsze oświadczenie majątkowe w 

terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Dodała, że do pierwszego oświadczenia majątkowego 

radny jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. Poinformowała, że 

informacja odnośnie sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych została dostarczona radnym w 

dniu dzisiejszym. Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie radnych celem wyjaśnienia 

wątpliwości pojawiających się w wypełnianiu oświadczeń majątkowych oraz wyjaśnienia zasad 

procedowania w Radzie Miasta.  

Kolejno poinformowała, że do materiałów sesyjnych dołączono listę komisji, w których radni mogą 

pracować i zwróciła się o zgłoszenie się do co najmniej dwóch komisji. Po wypełnieniu zestawienia 

należy je złożyć w Biurze Rady. 

 

Ad. 7.  

ZAKOŃCZENIE 

 

Przewodnicząca Rady Miasta wobec wyczerpania porządku obrad oraz działając zgodnie z 

obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miejskiej Lędziny, zakończyła 

obrady Sesji Rady Miasta słowami: 

 

ZAMYKAM OBRADY I SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników:  

 

W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi integralną 

część protokołu. 

Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła 

Czech Anna 

 


