PROTOKÓŁ nr XII/2011
obrad z XII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 1.09.2011 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 XII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała radnych oraz obecnych na sesji pracowników Urzędu Miasta.
Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych, co
stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ponadto w obradach udział wzięli:
Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski
Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania
Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek
Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec
Mecenas – Alicja Jochymczyk
Ad. 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 22.06.2011 r.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
6. Przedstawienie informacji na temat przygotowań lędzińskich szkół do nowego roku
szkolnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019;
b) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2011 rok;
c) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. Nr LXX / 465 / 10 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
d) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. Nr LXX / 467 / 10 w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r.
obowiązujących na terenie gminy Lędziny;
e) ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego;
f) określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność
Gminy Lędziny;
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g) zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011;
h) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012 – 2014;
i) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
j) wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie
komunalne;
k) zmiany uchwały Nr XVII / 117 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie: Statutu Gminy Miejskiej Lędziny;
l) odwołania przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury;
m) powołania przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury;

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Informacje.
11. Zakończenie.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
AD. 3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 22.06.2011 R.
Protokół z XI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 22.06.2011 r.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty.
AD. 4
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski podziękował wszystkim organizatorom Dożynek,
a następnie przekazał na ręce Przewodniczącej Dożynkowy chleb.
Kolejno Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które
stanowi załącznik nr 1 do powyższego protokołu.
AD. 5
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ
RADY MIASTA ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ,
UMÓW I ANEKSÓW DO UMÓW.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek przedstawiła sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. podpisanych umów, wydanych zarządzeń
i wykonania uchwał Rady Miasta, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu.
AD. 6
PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ LĘDZIŃSKICH
SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.
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Przewodniczący Komisji Edukacji… Jerzy Żołna przedstawił informację na temat
przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego w imieniu własnej komisji
oraz Komisji ds. Infrastruktury. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 3 do
powyższego protokołu.
AD. 7A
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2011 – 2019
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/77/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019, została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

AD. 7B
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA
LĘDZINY NA 2011 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/78/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Lędziny na lata 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

AD. 7C
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
8 LISTOPADA 2010 R. NR LXX / 465 / 10 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XII/79/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. Nr LXX / 465 / 10 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
AD. 7D
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
8 LISTOPADA 2010 R. NR LXX / 467 / 10 W SPRAWIE ZWOLNIEŃ W PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM NA 2011 R. OBOWIĄZUJĄCYCH
NA TERENIE GMINY LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/80/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. Nr LXX / 467 / 10 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie gminy
Lędziny.
Sekretarz Miasta Alicja Bobiec poprosiła o zmianę tytułu uchwały, tzn. w tytule
zamiast słowa …”zmiany”… poprosiła o wpisanie słowa …”uchylenia”…
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu w powyższej kwestii radcę
prawnego.
Mecenas Alicja Jochymchyk poinformowała, iż nie są to dwie uchwały tylko jedna, w
związku z powyższym następuje tylko zmiana w tytule. Nie ma konieczności
ponownego przegłosowania uchwały.
Przewodnicząca Rady Teresa Ciepły podjęła decyzję o ponownym przegłosowaniu
uchwały po naniesieniu poprawki, która zastępuje w tytule uchwały słowo
…”zmiany”… na słowo …”uchylenia”…
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Kazimierza Guta 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 XII/80/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miasta Lędziny z dnia 8 listopada 2010 r. Nr LXX / 467 / 10 w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na 2011 r. obowiązujących na terenie
gminy Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
AD. 7E
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA WZORÓW INFORMACJI I DEKLARACJI
DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU
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ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/81/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie ustalenia
wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
AD. 7F
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD SPRZEDAŻY ZASIEDLONYCH
DOMKÓW FIŃSKICH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Radna K. Wróbel poprosiła o imienne zapisanie sposobu jej głosowania. Następnie
stwierdziła, iż nie może zgodzić się z faktem, iż siedem osób, które zgłosiły chęć
wykupu domku i działki na starych zasadach, po zmianie uchwały muszą dokonywać
zakupu na nowych zasadach.
Radna H. Resiak zapytała, czy były przeszkody natury prawnej, aby w tej uchwale
zawrzeć ochronę interesów tych siedmiu rodzin, które złożyły wnioski. Powyższa
uchwała została już odroczona z powodu konsultacji z Nadzorem Prawnym właśnie w
tej sprawie.
Sekretarz Alicja Bobiec odpowiedziała, iż powyższy projekt uchwały był
konsultowany z Nadzorem Prawnym. Ze strony Wojewody, który do końca nie zna
sytuacji, która jest w naszym mieście, ponieważ są jeszcze inne wnioski, które nie
zostały rozpatrzone, a to też nie z winy, czy zaniedbania urzędników ale z przyczyn
natury prawnej, które musiałyby być również rozpatrzone na tych zasadach były
wątpliwości co do sprecyzowanie tego zapisu. W konsekwencji Burmistrz
zadecydował, iż zapisu powyższego w projekcie uchwały nie będzie.
Radna H. Resiak poprosiła Sekretarz Miasta o konkretne udzielenie odpowiedzi na
pytanie, czy były przeszkody natury prawnej, aby w tej uchwale zagwarantować
ochronę interesów siedmiu rodzin, które ze względu na nieuregulowany stan prawny
nie mogły dokonać wykupu domku i działki.
Sekretarz Odpowiedziała, iż chroniąc interesy ww. siedmiu rodzin chronione
zostałyby również interesy innych mieszkańców Lędzin, którzy ze względu na inne
przeszkody nie dokonali do tej pory wykupu. Dodała, iż trudno było sprecyzować
powyższy zapis aby dotyczył tylko tych siedmiu rodzin.
Radna H. Resiak ponowiła swoje pytanie, prosząc o konkretną odpowiedź.
Sekretarz Alicja Bobiec stwierdziła, iż zapis musiałby być bardzo precyzyjny,
powyższa kwestia została przedstawiona Burmistrzowi przez Naczelnika Wydziału
Geodezji i po rozpoznaniu powyższej kwestii Burmistrz zadecydował o nie
wprowadzaniu powyższego zapisu do projektu uchwały.
Radna H. Resiak zwróciła się do radnych, zwracając uwagę na fakt, iż z uzasadnienia
uchwały wynika jednoznacznie, że domki fińskie na dzień dzisiejszy (nie grunt 5

ponieważ za grunt mieszkańcy płacą według ogólnych zasad, czyli od aktualnej
wartości gruntu) szacowane są na 120 000 zł do 130 000 zł. Według starej uchwały
maksymalnie mieszkańcy płaciliby po 3 500 zł, wpłacając jednorazowo – 2 100 zł.
Przy obecnym regulaminie, gdzie wartość domku wynosi ok. 120 000 zł mieszkaniec
nawet przy 90 % bonifikacie musi zapłacić 12 000 zł. Na koniec poprosiła o imienne
zapisanie w protokole sposobu jej głosowania.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 9 głosów, „przeciw” – 5 głosów „wstrzymujących się” – 1 głos.
Radne: H. Resiak i K. Wróbel głosowały „przeciw”.
Uchwała nr XII/81/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie określenia zasad
sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność Gminy Lędziny, została
podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
AD. 7G
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XI/71/07 RADY MIASTA LĘDZINY
Z DNIA 26.04.2007 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2007-2011

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/83/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XI/71/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie
Lędziny na lata 2007-2011, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
AD. 7H
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2012 – 2014

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Radna K. Wróbel stwierdziła, iż temat powyższego projektu uchwały poruszała już na
posiedzeniach komisji. Dodała, iż zgadza się ze zmianą zawartą w poprzedniej
uchwale, natomiast pragnęła zwrócić uwagę na fakt, iż w wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych w latach 2012 – 1014 nie zostało ujęte
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zadanie „ wykonanie przy ul. Fredry”, które w planie jest zaprojektowane na łączną
kwotę dokumentacji 9 000 zł.
Burmistrz odpowiedział, iż ma ustne potwierdzenie z RPWiK, iż ulica Fredry zawiera
się w ostatniej pozycji gdzie są przyłącza, sięgacze, wykup
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta 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 XII/84/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012 – 2014, została podjęta i stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
AD 7I.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA STAWKI OPŁAT ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie ustalenia stawki
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, została podjęta i stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że przed jej urlopem projekt uchwały był poprawiony i zostały
wykreślone dwa paragrafy, natomiast radni otrzymali projekt uchwały w starej wersji.
Kolejno zwróciła się do Przewodniczącej Rady o 5 minut przerwy aby wyjaśnić zaistniałą
sytuacje.
Przewodnicząca Rady wyraziła zgodę na przerwę.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył wniosek formalny o wycofanie omawianego
projektu uchwały z porządku obrad.
Stan radnych: 15, „za” - 1 głos, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 14
głosów.
Uchwała została wycofana z porządku obrad.

Ad 7J.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA REKLAMY
UMIESZCZONE NA TERENACH I BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIENIE
KOMUNALNE
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Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut w związku ze zbliżającymi się wyborami zapytał czy
materiały wyborcze tj. plakaty, bilbordy, zdjęcia i inne wieszane na słupach, czyli na
infrastrukturze gminnej, można traktować jako materiał reklamowy? Kolejno zapytał czy
jest szansa, że uchwała wejdzie w życie przed 9 października?
Mecenas Pani A. Jochymczyk wyjaśniła, że przy kampanii reklamowej obowiązują inne
przepisy.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami na
podstawie Ordynacji Wyborczej. Dodała, że obowiązuje nowy Kodeks Wyborczy, w
którym są przepisy już do stosowania, natomiast inne będą dopiero wchodzić w życie.
Następnie wyjaśniła, że miejsca wywieszania bezpłatnie plakatów wyborczych są
wyznaczone przez Burmistrza Miasta. Dodała, że takich miejsc Burmistrza wskazał 11 na
terenie Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyjaśnił, że jego pytanie pojawiło się ponieważ od ul.
Górniczej w stronę Urzędu Miasta na każdym słupie oświetleniowym reklamuje się
pewna kandydatka, co w rozumieniu złożonych wyjaśnień jest nielegalne.
Burmistrz Miasta uzupełnił wypowiedź tłumacząc, że plakaty wyborcze można
wywieszać tylko na słupach ogłoszeniowych.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta 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 XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie wysokości opłat
za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne, została
podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

AD 7K.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XVII / 117 / 07 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE: STATUTU
GMINY MIEJSKIEJ LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Radna K. Wróbel poruszyła kwestię zapisu § 63 ust. 6 pkt. 2, który mówi o terminie
wnoszenia poprawek do protokołu z komisji. Stwierdziła, że zapis powinien brzmieć „nie
później niż na 2 dni robocze”.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
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Uchwała nr XII/86/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII / 117 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie: Statutu
Gminy Miejskiej Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
AD 7L.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru, tytułu oraz treści projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XII/87/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie odwołania
przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
AD 7K.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE powołania przewodniczącego Komisji ds.
Infrastruktury
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyjaśnił, że całkowicie nie wycofuje się z prac
komisji, ponieważ komisja obiecała, iż wybierze go na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury. Dodał, że w takim wypadku będzie
służył swoją pomocą nowo wybranemu Przewodniczącemu Panu Andrzejowi
Zwolińskiemu.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta o odczytanie numeru, tytułu oraz treści projektu uchwały.
Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Mecenas Pani A. Jochymczyk przypomniała, iż przed przystąpieniem do głosowania
powinna być wyrażona zgoda osoby kandydującej na stanowisko.
Przewodnicząca Rady zapytała Pana Andrzeja Zwolińskiego czy wyraża zgodę na
objęcie stanowiska Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury. Na pytanie
otrzymała odpowiedź pozytywną kandydata.
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XII/88/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 roku w sprawie powołania
przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
AD 8.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o
udzielenie odpowiedzi na piśmie na zapytanie jakie stawki czynszu obowiązują obecnie
najemców lokali mieszkalnych, lokali krótkoterminowego zakwaterowania pomieszczeń
biurowych, usługowo – handlowych i innych mieszczących się w budynku przy ul.
Lędzińskiej 47 oraz na dachu w/w budynku UPS. Zwrócił się również o odpowiedź na
piśmie na zapytanie na jaką kwotę są zadłużone lokale krótkoterminowego
zakwaterowania w stosunku do: PGK Partner, EKOREC, COMES w w/w budynku.
Kolejno poprosił o odpowiedź na piśmie na zapytanie, ile wynosi zadłużenie firm i
innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynajmujących
pomieszczania w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w stosunku do: PGK Partner,
EKOREC, COMES – Nieruchomości. Ponadto zwrócił się o odpowiedź na piśmie ile
osób i ile rodzin zamieszkujących w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 jest objętych opieką
i pomocą ze strony MOPS – u i PCPR – u oraz zwrócił się o odpowiedź na czym ta
pomoc polega?
Przewodnicząca Rady zapytała czy już wiadomo jakie będą zasady tworzenia okręgów
jednomandatowych i czy to oznacza, że Lędziny zostaną podzielone na nowe okręgi
jednomandatowe?
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że radni będą pracować nad projektem uchwały w sprawie
podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze. Dodała, że okręgi wyborcze będą
jednomandatowe. Zakomunikowała również, że wokół okręgów jednomandatowych
powstał spór i był wniosek o stwierdzenie zgodności z Konstytucją, a dotyczył wyborów
parlamentarnych. Natomiast w przypadku wyborów samorządowych stoi się na
stanowisku, że okręgi jednomandatowe zostaną wprowadzone. Dlatego miasto Lędziny
zostanie podzielone na okręgi jednomandatowe, a co za tym idzie będzie to całkiem
nowy podział. Dodała, że termin na podjęcie uchwały jest do 1 lutego 2012 roku.
Następnie wyjaśniła, że być może na Górkach zostanie stworzony okręg
jednomandatowy, jednak wszystko to zależy od obliczeń. Wyjaśniła również, że
przeprowadziła rozmowę z Komisarzem Wyborczym, który również jest za stworzeniem
jednomandatowego okręgu na Górkach.
Przewodnicząca Rady zwróciła również uwagę na integralność terytorialną Goławca,
ponieważ była już sytuacja gdzie jedna z ulic Goławca została wydzielona do innego
okręgu wyborczego. Dlatego nie chciałaby, aby na rzecz Górek jakaś ulica Goławca była
przeniesiona do okręgu na Górkach.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że norma przedstawicielstwa będzie się opierała na liczbie
ludności zamieszkującej miasto Lędziny na koniec 2010 roku, ta norma będzie
przyjmowana przy podziale na okręgi wyborcze.
AD 9.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył sprostowanie do protokołu z XI Sesji Rady
Miasta Lędziny z dnia 22 czerwca br., tłumacząc że wspomniana współpraca z
Wydziałem Inwestycji i Zamówień publicznych nie mogła mieć miejsca, ponieważ w
10

ówczesnym czasie Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych w ogóle nie
funkcjonował, natomiast funkcjonował Wydział Infrastruktury, którego Naczelnikiem był
Pan Jacek Saternus. W związku z powyższym przeprosił Pana Jacka Saternusa za
pomyłkę.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zawnioskował do Wiceburmistrza Marka Bani
o zwołanie w najbliższym czasie kolejnego spotkania z przedstawicielami RPWiK – u
celem uzyskania informacji jakie jest zużycie wody na terenie Lędzin za okres 8
miesięcy br. oraz ile wynoszą straty na chwilę obecną.
AD 10.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady przypomniała, że kolejna Sesja Rady Miasta odbędzie się 29
września br. o godzinie 16.00, natomiast posiedzenia komisji Rady Miasta rozpoczną
się od 19 września br.
Burmistrz Miasta poinformował, że tydzień temu Zamku Królewskim w Warszawie
została odebrana nagroda za modernizację roku. Dodał, że Gmina zgłosiła do tego
konkursu odnowioną bibliotekę. Wyjaśnił, ze nie były przyznawane miejsca tylko
były wytypowane budowy, które ukończono. Gmina Lędziny otrzymała nagrodę
czasopisma ROM – DOM, gdzie znajdują się trzy fotografie biblioteki oraz statuetkę.
Wiceprzewodniczący K. Gut poinformował o tym, że Komisja ds. Infrastruktury w
miesiącu sierpniu odbyła wyjazd na oczyszczalnie ścieków Ziemowit celem
skontrolowania prac, które są wykonywane przez przedsiębiorstwo w ramach
programu modernizacji kanalizacji w Gminie Lędziny. Poinformował, że prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem bez żadnych zakłóceń.
Burmistrz Miasta poinformował, że w piątek 26 sierpnia br odbyło się otwarcie kopert
na sieć kanalizacyjną. Wyjaśnił, że z informacji jakie może przekazać jest kwota na
wykonanie sieci kanalizacyjnej, która była zakładana na poziomie 137 mln zł netto,
natomiast suma 4 zadań z najniższych ofert sumują się na ok. 105 mln zł. W następnej
kolejności będą sprawdzane firmy pod względem spełnienia warunków. Dodał, że
sprawdzanie potrwa z miesiąc czasu, ponieważ wpłynęło 13 ofert.
Wiceprzewodniczący J. Żołna poinformował, że w poniedziałek 5 września br. o
godzinie 14.00 odbędzie się kolejny przetarg, na który zaprasza członków komisji.
Radny Emil Piątek złożył podziękowania na ręce radnych, Burmistrza Miasta,
Zastępcy Burmistrza Miasta, Przewodniczącej Rady za udział w Dożynkach
Miejskich. Kolejno podziękował Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Żołnie za zajęcie
się organizacją Dożynek.
AD. 11

ZAKOŃCZENIE
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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 XII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 15
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
Daria Jargieło
Obradom przewodniczyła
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