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PROTOKÓŁ nr XVII/2011 

obrad z XVII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 29.12.2011 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 15.00 

otworzyła obrady słowami:  

 

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

 

Powitała radnych, zaproszonych gości, obecnych na sesji pracowników Urzędu Miasta oraz 

przedstawicieli prasy.  

Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych, co 

stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Jedna radna spóźniła 

się na posiedzenie i dotarła później.  

 

Ponadto w obradach udział wzięli: 

Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski 

Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania 

Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek 

Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec 

Mecenas – Pani Wioletta Wołek – Reszka 

 

 

Ad. 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 r. 

4. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji 

gminy Lędziny.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych 

przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.   

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

9.  Przedstawienie planu pracy Rady Miasta Lędziny na 2012 rok.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2012 rok; 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata  2011 – 2019; 

c) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2011 rok; 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019; 

e) budżetu miasta Lędziny na 2012 rok; 

f) przyjęcia „Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny”;  

g) przyjęcia dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i 

zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w 

zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji 

Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII);  
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h) zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów 

grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta 

pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 

administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów 

korzystania ze środowiska;  

i) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;  

j) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;  

k) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;  

l) przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w 

Katowicach; 

m) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy 

Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku; 

n) wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – 

teraz!”;  

11. Informacje. 

12. Zakończenie.  

 

Porządek został przyjęty przez aklamację.  

 

 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XV SESJI RADY MIASTA LĘDZINY 

Z DNIA 24.1.2011 R. 

 

Protokół z XV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.1.2011 r. 

Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się”  - 0 

głosów. 

Protokół został przyjęty.  

 

 

Ad 4.  

INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU 

ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY. 

 

Prezes Spółki PGK Partner Pan Piotr Buchta przedstawił stan zaawansowania prac przy 

kanalizacji Gminy Lędziny na podstawie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.  

 

Poinformował, że w sumie w Lędzinach będą pracowały 3 firmy. Odnośnie środków 

wydatkowanych wyjaśnił, że kwota wydatkowana w porównaniu kwoty zakładanej jest na 

poziomie 70%. Do końca stycznia będą podpisane wszystkie umowy. Do tej pory nie została 

podpisana tylko jedna umowa ze względu na potrzebę kontroli przez UZP. Na koniec 

wyjaśnił, że prowadzone są wstępne rozmowy na temat harmonogramów prac. Chciałby aby 

rozpoczęły się na drogach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.  

 

 Radny Emil Piątek zapytał czy prace wykonywane są zgodnie z założeniami, jakie są 

opóźnienia.  

 Prezes PGK Partner wyjaśnił, że podpisane kontrakty toczą się zgodnie z 

harmonogramem. Dodał, że dopóki UZP nie wypowie się w sprawie przetargu spółka nie 

może nic robić. Harmonogramy mogą powstać dopiero po podpisaniu umów. Odnośnie 

prac na oczyszczalni Ziemowit wyjaśnił, że roboty przebiegają szybciej niż zakładał 

harmonogram ze względu na warunki atmosferyczne.  
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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.  

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie 

międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3 do powyższego protokołu. 

 

 

Ad 7. 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

 

 Radny Emil Piątek zapytał o zarządzenie w sprawie utworzenia informacji o obronie 

cywilnej na terenie Gminy Lędziny. Kolejno zapytał czy Gimnazjum Nr 1 zostanie 

rzeczywiście przeniesione od września do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Następnie 

zwrócił się z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza o koszty telefonów w placówkach 

oświatowych.  

 Burmistrz Miasta odnośnie Zarządzenia stwierdził, że najbardziej zasadne byłoby 

zaproszenie na posiedzenie Komisji Handlu Pana Jana Słoninki aby szczegółowo 

przedstawił zarządzenie. Odnośnie połączenia G1 z SP1 wyjaśnił, że wszystko zmierza w 

tym kierunku.   

 Radny Eugeniusz Chrostek poinformował, że Pan Jan Słoninka będzie zaproszony w 

styczniu na posiedzenie Komisji Handlu zgodnie z planem pracy.  

 Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił wykaz telefonów placówek oświatowych gminy 

podając również wysokość abonamentów. Zestawienie stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. Potwierdził również dążenia do połączenia G1 i SP 1, jednak konkretne 

decyzje zapadną około pierwszej połowy stycznia za względu na opracowywane przez 

dyrektorów symulacje godzin i rozmieszczenia sal.  

 

 

Ad 8.  

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Radny Emil Piątek zawnioskował do Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury aby 

zorganizować w styczniu komisję wyjazdową na oczyszczalnię „Ziemowit” celem 

skontrolowania przebiegu inwestycji.  

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Komisja ds. Infrastruktury na pewno ma taki 

wyjazd przewidziany w swoim planie pracy na 2012 rok.  
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Ad 9.  

PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIASTA LĘDZINY NA 2012 ROK 

Przewodnicząca Rady  przedstawiła plan pracy Rady Miasta na 2012 rok.  

 

W wyniku braku uwag do planu pracy Przewodnicząca Rady uznała, że radni przyjmują plan.  

 

 

Ad 10a.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI 

REWIZYJNEJ I KONTROLI NA 2012 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 XVII/123/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie 

zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2012 rok, została podjęta i 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad 10b.  

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 XVII/124/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata  2011 – 2019, została podjęta i 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad 10c.  

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. 
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Uchwała nr XVII/125/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie zmian w 

budżecie miasta Lędziny na 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad 10d.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2012 – 2019 UCHWALENIA  

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Skarbik Miasta przybliżyła zmiany wprowadzone autopoprawką do uchwały budżetowej, 

które wpłynęły na ostateczny kształt WPF na lata 2012 – 2019.   

  

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 XVII/126/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019, została podjęta i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad 10e.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2012 ROK 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Radna Krystyna Wróbel zawnioskowała o zacytowanie swojej wypowiedzi i 

jednocześnie o wpisanie jej sposobu głosowania przy podejmowanej uchwale. „W 

projekcie budżetu miasta Lędziny na 2012 rok założono dochody w łącznej  kwocie 

47 988 195,34 zł. Jest to kwota w mojej ocenie przeszacowana a możliwości realizacji 

niektórych pozycji dyskusyjne. W planowanym na 2012 rok budżecie założono wpływy z 

podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 064 300 zł. W tegorocznym 

budżecie była to kwota  11 222 490,00 zł. Oznacza to więc wzrost o 16,4%. Jeśli 

porówna się wzrost dochodów podatkowych do dynamiki wzrostu gospodarki, to skąd 

ten wzrost dochodów? Nie planowane jest przecież podniesienie podatku dochodowego 

od osób fizycznych a wzrost PKB z całą pewnością nie będzie dwucyfrowy. Minister 

Rostowski w planach budżetowych na przyszły rok założył wzrost dochodów z tego 

źródła o niecałe 7%, a ekonomiści uznali tę wartość za bardzo optymistyczną. To co 

można powiedzieć o ponad 16% wzroście zaplanowanym w naszym budżecie? W roku 

2010 założono wpływy z podatku PIT 10 026 000,00 zł  wyniosły one zaś 9 815 203,00 

zł, czyli o 210 797,00 zł mniej. W roku 2011 zaplanowano kwotę 11 222 490,00 zł. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za I 

półrocze 2011 roku dochody budżetu miasta z tego tytułu wyniosły 4 807 805,00 zł, a 

powinny w tym okresie wynieść 5 611 245,00 zł.  Były więc mniejsze o 803 440,00 zł.  

Założenia tegorocznego budżetu były więc bardzo optymistyczne i trudne do osiągnięcia, 

a przyszłorocznego, większe o kilkanaście procent można uznać za dyskusyjne. W 

projekcie budżetu miasta Lędziny na 2012 rok zaplanowano również dochody majątkowe 

ze sprzedaży majątku w wysokości 5 700 000,00 zł. Jak trudno w obecnej sytuacji 

gospodarczej jest cokolwiek sprzedać dowodzi wykonanie budżetu naszego miasta za I 

półrocze 2011 roku. Realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, za ten okres budzi 
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niepokój, gdyż plan wykonano tylko w 13,80%. Ekonomiści podkreślają awersję firm do 

inwestowania. Ich właściciele w czasach postępującego  kryzysu wolą pieniądze trzymać, 

niż je lokować w grunty, których cena już znacząco spadła i zdaniem ekspertów ulegnie 

jeszcze obniżeniu. Realizacja tego punktu budżetu będzie również bardzo trudna. 

Zagrożenia realizacji dochodów w tak ważnych punktach stawia pod znakiem zapytania 

możliwości wykonania budżetu w roku 2012. Ustalono wydatki w wysokości 

48 830 185,74 zł. Czy przy ich planowaniu uwzględniono fakt, że będą realizowane w 

czasie kryzysu i czy w związku z tym wszystkie są równie zasadne? Czy uwzględniają 

zrównoważony rozwój wszystkich części naszego miasta? Czy można zakładać, że 

jedyną receptą na walkę z kryzysem są dodatkowe obciążenia podatkowe dla 

mieszkańców? Uważam, że nie. Niestety nie mogę poprzeć tak skonstruowanego 

budżetu, dlatego wstrzymuję się od głosowania. Dla dobra naszego miasta i jego 

mieszkańców, szczerze jednak życzę jego realizacji. Zdając sobie sprawę z sytuacji 

deklaruję swoją życzliwość w działaniach zmierzających do racjonalizacji budżetu. Bo 

to, że będą niezbędne jego korekty jest dla mnie oczywiste”.  

 Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że radna tego typu uwag nie zgłaszała na 

posiedzeniach komisji, co mogłoby skutkować bardziej merytoryczną dyskusją.  

 Radna K. Wróbel stwierdziła, że protokoły z komisji budzą jej wątpliwość jeśli chodzi o 

taką wypowiedź. Dodała, że jedynie na Sesji jest możliwość aby została zacytowana.  

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest zaplanowany 

zgodnie z decyzja Ministra Finansów, która przychodzi do Urzędu w okolicach połowy 

listopada na ręce Burmistrza Miasta. Odnośnie wykonania w 2011 roku wyjaśniła, że na 

obecny moment jest wykonany nieznacznie powyżej 11 mln zł., natomiast 11 000 222,00 

zł było w planie pierwotnym, a jeszcze nie przyszła reszta subwencji ponieważ ona 

wpływa do 31 grudnia. Na ten moment zakładane jest wykonanie nieco powyżej 100% co 

było zaskoczeniem. Odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży mienia wyjaśniła, że taki 

dochód jest zawsze wątpliwy do realizacji. Dodała, że gmina działek przygotowanych do 

sprzedaży ma dużo.  

 Radna Halina Resiak zapytała o dział 851 rozdział 51 85158 Izba Wytrzeźwień 46 000,00 

zł do którego nie została podjęta uchwała.   

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że środki znalazły się w budżecie, ponieważ były 

zaplanowane. W dniu wczorajszym były prowadzone rozmowy z Kierownikiem Izby 

Wytrzeźwień w Tychach, która zadeklarowała, że przygotuje jakąś propozycję dla gminy.  

 Radna Krystyna Wróbel wyraziła zadowolenie, że Pani Skarbnik również podziela jej 

obawy. Dodała, że w świetle faktów jeszcze do końca roku nie są znane przedstawione 

dane więc ciężko było jej się ustosunkować. Jednak stwierdziła, że jest ciężka sytuacja, i 

jej zdaniem budżet jest przeszacowany.  

 Burmistrz Miasta potwierdził słowa Pani Skarbnik tłumacząc po raz kolejny, że gmina 

otrzymuje informacje o podatku od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów. Dodał, że 

to nie jest wola władz i należy tę sprawę potraktować jako przeszacowanie. Odnośnie 

wydatków majątkowych wyjaśnił, że jeżeli miasto nie inwestuje to w stosunku do innych 

gmin Lędziny będą się cofać. Dodał, że wydatki majątkowe zamykają się kwotą prawie  

7 418 000,00 zł, ale  są tematy od których nie można odstąpić tj. ul. Pokoju w sytuacji 

kiedy powiat wyłoży 500 tys. zł, gmina drugie tyle będzie musiała dołożyć; eliminacja 

wykluczenia cyfrowego w gminie – wygrany konkurs i gmina musi dołożyć 384 tys. zł; 

wykup gruntów pod inwestycje czyli pod zajęte drogi kwota 200 tys. zł; SP 1 kwota 422 

tys. zł i SP3 kwota 22 tys. zł gdzie inwestycje są już wykonane tylko gmina musi 

zapłacić; ul. Paderewskiego kwota 600 tys. zł; udział w PGK Partner kwota 2 000 000,00 

zł które gmina w przyszłym roku musi wyłożyć; udział gminy w budowie MGZZOP 

Master Tychy kwota 717 tys. zł; budynek MKS czyli przebudowa na przedszkole kwota 

570 tys. zł. Łącznie zaprezentowane inwestycje wynoszą 5 405 483, 00 zł czyli prawie 

75% inwestycji. Dodał, że do tej kwoty należy dodać 409 tys. zł przeznaczone na Plac 



7 

 

Farski.  

 Przewodnicząca Rady zapytała czy budowa boiska przy Zespole Szkół jest do 

wykluczenia z budżetu? 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zadanie nie jest do wykluczenia, ale wyjaśnił, ze wykazał 

to co jest konieczne do wykonania w przyszłym roku.  

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że po zmianie ustawy o finansach publicznych obowiązuje 

zasada, że dochody majątkowe można tylko i wyłącznie przeznaczyć na wydatki 

majątkowe.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyraził zrozumienia dla obaw radnej K. Wróbel 

jednak stwierdził, że obecnie w Polsce jest sytuacja, iż żaden budżet nie jest 

skonstruowany a taki sposób, że jego realizacja zamknie się gdzieś w takim przedziale 

rzędu 80 – 90%. Następnie stwierdził, że odkąd zasiada w Radzie Miasta gmina Lędziny 

znajduje się w niestabilności prawa. Z wydatków bieżących podejmowanego budżetu to 

na przełomie stycznia lutego Skarbnik Miasta będzie musiała szukać pokrycia 4% 

podwyżki na składkę rentową, ponieważ ta podwyżka ma być po stronie pracodawcy, a 

nie pracownika. Na koniec zakomunikował, że zmiany w budżecie będą w przyszłym 

roku zaskakujące, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Odnośnie wydatków bieżących 

wyjaśnił, że każdy kto interesuje się sytuacją gminy Lędziny wie, że ważne jest 

ściągnięcie inwestorów do gminy, aby były większe wpływy do budżetu gminy. Jednak 

jest to sytuacja bardzo trudna i jak dotąd nie bardzo się to udawało. Dodał, ze dobrze 

byłoby, aby pojawiających się inwestorów nie odstraszać. Prezentowane dochody należy 

ująć w budżecie mimo małej realizacji, ponieważ radni słuchając mieszkańców zgłaszają 

postulaty inwestycyjne.  

 Przewodnicząca Rady wyraziła obawy, że po raz kolejny na Goławcu może nie dojść do 

realizacji inwestycji,  która miała być wykonana w roku ubiegłym. Ma nadzieje, że nie 

będzie to pierwsza kwotą która zniknie z budżetu przyszłorocznego tak jak to miało 

miejsce w tym roku. Zadeklarowała głosowanie „za” budżetem z nadzieją iż dochody 

zostaną zrealizowane, a wszystkie inwestycje wykonane.   

 Radna K. Wróbel odnośnie I części wypowiedzi Wiceprzewodniczącego K. Guta 

podziękowała za zrozumienie niepokoju. W II części wypowiedzi zgadza się, że 

wszystko zależy od pracodawców, od ściągania inwestorów na co nie ma większego 

wpływu. Dodała, że jej wypowiedź stanowi uzasadnienie jej wstrzymania się od głosu.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyraził żal, iż radna K. Wróbel nie zagłosuje „za” 

budżetem tylko się wstrzyma od głosu, ponieważ zgodziła się z jego wypowiedzią.  

 

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 

(radna K. Wróbel). 

Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie budżetu 

miasta Lędziny na 2012 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad 10f.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU LIKWIDACJI 

NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LĘDZINY” 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  
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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 XVII/128/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie przyjęcia 

„programu likwidacji niskiej emisji dla gminy Lędziny”, została podjęta i stanowi załącznik nr 

10 do protokołu. 

 

 

Ad 10g.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU POD NAZWĄ: 

„GENERALNE ZAŁOŻENIA, KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I ZASADY 

FINANSOWANIA ZADAŃ MODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH, W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PRZEGLĄDU 

ENERGETYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI 

W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2012 (ETAP VII) I 2013 (ETAP VIII) 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. Projekt 

uchwały został poddany również konsultacjom społecznym – w wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi ani opinie. 

 

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 XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie przyjęcia 

dokumentu pod nazwą: „Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania 

zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z 

przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny 

na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII), została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

 

Ad 10h.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UDZIELANIA DOTACJI 

OSOBOM FIZYCZNYM NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W 

BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU MIASTA POCHODZĄCYCH Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA 

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR 

PIENIĘŻNYCH ZA PRZEKROCZENIE LUB NARUSZENIE WYMOGÓW 

KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. Projekt 

uchwały został poddany również konsultacjom społecznym – w wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi ani opinie. 

 

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 XVII/130/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu 

opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub 

naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

 

Ad 10i.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

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 XVII/131/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Województwa Śląskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

 

Ad 10j.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU 

BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO 
 

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 XVII/132/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 

 

 

Ad 10k.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU 

BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  
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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 XVII/133/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu. 

 

 

Ad 10l.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIANY STATUTU 

KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH 
 
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Radna H. Resiak zakomunikowała, że w związku z podjęta uchwałą przez Mysłowice o 

przyjęciu gminy Lędziny do KZK GOP Wojewoda Śląski wszczął postępowanie 

nadzorcze. Dodała, że pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do gminy wczoraj. 

Wyjaśniła, że najprawdopodobniej chodzi o przedłożony harmonogram przez KZK GOP. 

W Mysłowicach ma zostać podjęta uchwała o przyjęciu gminy Lędziny do KZK GOP w 

dniu dzisiejszym, w związku z tym zadała pytanie czy te uchwały mogą być podjęte w 

tym samym dniu.  

 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w piśmie KZK GOP jest napisane w jakiej kolejności 

mają zostać podjęte uchwały przez Radę Miasta Lędziny oraz w załączeniu przesłano 

wzory uchwał.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że na wskutek posunięć urzędniczych 

mieszkańcy Lędzin mogą nie mieć komunikacji autobusowej od 1 stycznia.  

 Radna H, Resiak stwierdziła, że ona informacyjnie przekazuje, że może wpłynąć 

rozstrzygnięcie nadzorcze od Wojewody dot. przedmiotowej uchwały, ale stwierdziła 

również, że należy zarządzić głosowanie nad uchwałami.  

 Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że z nieoficjalnych wiadomości wie, że były przyjęte 

uchwały przez gminy gdzie ostatni pkt. mówił o wejściu w życie uchwał po 

opublikowaniu się w Dzienniku Województwa Śląskiego, a nie jak jest poprawnie z 

dniem podjęcia. Dodał, że tym temacie Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze. 

Gmina Lędziny otrzymała wzory uchwał poprawne i powinna je podjąć aby zakończyć 

całą procedurę wejścia gminy Lędziny do KZK GOP.  

  

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 XVII/134/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie przyjęcia 

zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach, została 

podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad 10m.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO KOMUNIKACYJNEGO 

ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH GMINY PILCHOWICE 

ORAZ ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU 

 

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 XVII/135/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie przyjęcia do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz 

zmiany Statutu Związku, została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad 10n.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYDAWANIA CZASOPISMA 

SAMORZĄDOWEGO BIULETYN INFORMACYJNY LĘDZINY „LĘDZINY – 

TERAZ!” 
 

 Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pani Sekretarz o przedstawienie zmian jakie zaszły 

w stosunku do poprzedniej wersji projektu uchwały.  

 Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zmiany zostały zaproponowane przez Burmistrza Miasta i 

są to typowe zmiany redakcyjne tj. § 5  słowie „składu” brakowało litery „k”; w pkt. 4 

tego samego § było zdanie niegramatycznie skonstruowane, dlatego został 

zaproponowany zapis: „Przewodniczącego Rady Programowej wybierają członkowie 

Rady Programowej większością głosów”.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zwrócił uwagę, że w podstawie prawnej jest 

powtórzenie literowe tj. „na podstawie”, które należy wykreślić.  

 

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 XVII/136/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 roku w sprawie wydawania 

czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”, została 

podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad 11.  

INFORMACJE 
 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Miasta wpłynęła oferta na 

przeprowadzenie szkolenia, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu, Kolejno 

poinformowała, że na jej ręce wpłynęło pismo Burmistrza Miasta o organizacji spotkania 

NT. spadku poczucia bezpieczeństwa, które stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Kolejno 
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poinformowała o piśmie WIOŚ w Katowicach, które przekazuje dwie publikacje o stanie 

środowiska  woj. śląskiego oraz o polach magnetycznych, Pismo stanowi załącznik nr 21 

do protokołu.   

 Radna K. Wróbel zaprosiła zebranych 8 stycznia na IX Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w Lędzinach, który odbędzie się w sali widowiskowo – kinowej. 

Podziękowała Burmistrzowi Miasta za odjęcie patronatem imprezy. Organizatorami są 

MOK oraz sztab powołany prze PZS w Lędzinach. Zbierane są środki na sprzęt dla kobiet 

ciężarnych chorych na cukrzycę.  W Lędzinach granie rozpoczyna się o godzinie 15.00 a 

kończy o godzinie 20.00 światełkiem do nieba za sponsorowanego przez CBiDGP w 

Lędzinach. IX Finał w Lędzinach rozpocznie jak zwykle orkiestra dęta z kopalni Ziemowit 

za co złożyła podziękowania. W trakcie trwania finału występować na sali będą dzieci 

placówek oświatowych gminy oraz zespoły z MOK. Dział w finale weźmie zespół 

Dariusza Kryla, Ewa Kapała oraz Beata Popiołek. W paczkach dla dzieci będą produkty z 

firmy Danone. Na sali sesyjnej odbędzie się sklepik orkiestrowy. Będzie również złote 

serduszko zrobione przez Andrzeja Wójcika ze złota zebranego od rodziców SP nr 3. Klub 

Kajman również w tym roku będzie organizowała przejażdżki autami terenowymi. Nad 

bezpieczeństwem będzie czuwać Straż Miejska w Lędzinach i Policja w Bieruniu.  

 Radny Emil Piątek wyraził zadowolenia z powodu zmiany organizatora WOŚP na MOK. 

Zwrócił się o poinformowanie jego osoby o repertuarze sylwestrowym w gminie. 

 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że będą to tylko sztuczne ognie i życzenia.   

 Radny Janusz Gondzik poinformował Burmistrza Miasta, że w dniach 16 i 17 grudnia w 

Warszawie odbyły się Mistrzostwa Szachowe w Szachach Szybkich, gdzie uczestniczyło 

dwóch mieszkańców z Gminy. Dodał, że jeden z nich zajął 138 miejsce na 720 startujących 

szachistów.   

 Radna K. Wróbel do swojej wypowiedzi dodała podziękowania dla Dyrektora MZOZ Pana 

Andrzeja Furczyka za sprawowanie opieki medycznej podczas Finału. Złożyła również 

podziękowania dla Prezesa PGK Partner za otrzymane prezenty.  

 Przewodnicząca Rady złożyła życzenia noworoczne. Następnie przekazała życzenia od 

Pana Henryka Barcik, od Pana Rafała Bula, którzy dzwonili z życzeniami dla całej Rady. 

  

 

Ad. 11 

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 XVII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 21 

 

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 

Daria Jargieło 

 

Obradom przewodniczyła 
 


