
PROTOKÓŁ nr V/2011 

obrad IV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 03.02.2011 r. 

w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 

 

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) o godzinie 16.00 

otworzyła obrady słowami:  

 

OTWIERAM V NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY  VI 

KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła, 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 

Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania 

Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec 

Mecenas – Alicja Jochymczyk 

 

 

Ad. 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, 

b) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Z wiatrem w Żaglach” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz 

Społeczny – w roku 2011, 

c) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Sport drogą  

do integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez 

Europejski Fundusz Społeczny – w roku 2011. 

4. Zakończenie. 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad. 3 a 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE 

ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI S.A. W TYCHACH 

 

Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu radnej K. Wróbel. 



 Radna K. Wróbel poprosiła o imienne zapisanie w protokole jej głosowanie nad 

powyższym projektem uchwały. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna poinformował, iż niedawno zakończyło się 

połączone posiedzenie komisji, na którym zostały wyjaśnione wiele niejasności oraz 

uwag i zastrzeżeń pod adresem RPWiKu. Dodał, iż od kilku lat nie zgadza się na 

taryfy proponowane przez RPWiK, wykazywane straty zdaniem radnego są zbyt 

wysokie ok. 50%. Wiadomo, iż sieć wodociągowa na terenie naszego miasta jest 

mocno zdegradowana, ponadto znajduje się na terenach objętych działalnością 

górniczą – co też nie jest bez znaczenia.  

Następnie radny skierował wniosek do Burmistrza dotyczący powołania Zespołu ds. 

współpracy z Zarządem RPWiK mającym na celu obniżenie strat wody na sieci 

wodociągowej mieszczącej się na terenie miasta Lędziny. 

Kolejno radny wyraził głęboką nadzieję, iż powyższy Zespół powstanie i będzie 

pracował  często – cyklicznie (raz na kwartał) aby mieć obraz czy straty wody są 

malejące czy rosnące. Nie może być tak, iż od 2005 roku strata wody utrzymuje się na 

tym samym poziomie.  

 Wiceprzewodniczący K. Gut odczytał 3 przykłady Rozstrzygnięć Nadzorczych 

Wojewody i poprosił o dosłowne zamieszczenie wypowiedzi w protokole.  

Cyt.: „Proszę Państwa Rozstrzygnięcia Prawne odnośnie odmowy Rady Gminy w 

sprawie zatwierdzenia taryf cen za wodę i ścieki: 

1 przykład – Jedynym powodem odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków było uznanie przez 

radnych, że koszty stałe Spółki są za wysokie, przez co ustalona została zbyt wysoka 

cena za wodę i ścieki. Taka okoliczność nie może stanowić podstawy odmowy 

zatwierdzenia taryf. Nie mieści się bowiem w pojęciu niezgodności z przepisami, 

gdyby ceny te zostały ustalone np. na podstawie niekompletnych danych lub nie 

uwzględniono by wszystkich elementów wynikających z art. 20 ustawy wówczas radni 

mogliby podjąć uchwałę w kwestionowanej formie. Uprawnienie do weryfikacji 

kosztów Spółki przysługuje na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jedynie 

Wójtowi, Burmistrzowi Gminy. Rozstrzygnięcie (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2006 roku). 

2 przykład – Decyzja Rady Gminy w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf nie jest 

uznaniowa i Rada może nie zatwierdzić taryf tylko w sytuacji gdy nie spełniają one 

wymagań przewidzianych przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Łódzkiego z dnia 2 stycznia 2006 roku. 

3 przykład – Podjęcie przez Radę Gminy uchwały zatwierdzającej taryfy inne niż we 

wniosku przedstawionym przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne jest 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2008. 

I ostatnie zdanie podsumowujące. Podane przykłady jednoznacznie wskazują, że rola 

Rady Gminy w kształtowaniu cen taryf jest prawnie ograniczona, a czasami wręcz 

niemożliwa. Skoro zatem Rada Gminy nie może w sposób bezpośredni wpływać na 

wysokość cen taryf powinna starać się to czynić w sposób pośredni poszukując 

racjonalnych wyjść i rozwiązań. Dziękuję bardzo.”  

 Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższa uchwała otrzymała pozytywną 

opinię Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu.  



W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta J. Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 11 głosów, „przeciw” – 4 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Radna K. Wróbel głosowała „przeciw”. 

 

Uchwała Nr V / 27 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji S.A. w Tychach została podjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 3 b 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU  

POD NAZWĄ „Z WIATREM W ŻAGLACH” PROGRAMU OPERACYJNEGO  

KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ 

 SPOŁECZNY – W ROKU 2011 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały otrzymał pozytywną 

opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta J. 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

 

Uchwała Nr V / 28 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu pod nazwą „Z wiatrem w Żaglach” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – w roku 2011 została 

podjęta i stanowi załącznik nr 2  do protokołu. 

 

Ad. 3 c 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU 

 POD NAZWĄ „SPORT DROGĄ DO INTEGRACJI” PROGRAMU OPERACYJNEGO 

 KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ 

 SPOŁECZNY – W ROKU 2011 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały otrzymał pozytywną 

opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta J. 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 



Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

 

Uchwała Nr V / 29 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu pod nazwą „Sport drogą do integracji” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – w roku 2011 została 

podjęta i stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

 

Ad. 4 

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 V NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA VI 

KADENCJI 

 

Liczba załączników: 4 

 

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 

Ewa Socha 

 

Obradom przewodniczyła 

 


