PROTOKÓŁ nr XXI/2012
obrad z XXI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 26.04.2012 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 XXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała radnych, zaproszonych gości: Dyrektora MZOZ Pana Andrzeja Furczyka, obecnych
na sesji pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców i przedstawicieli prasy.
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.
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PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019;
b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok;
c) przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach;
d) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska;
e) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na realizację zadania – prowadzenie
Izby Wytrzeźwień.
Informacje.
Zakończenie.
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku
2012”.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała była przez Rade Miasta
podjęta na poprzedniej sesji jednak Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego w
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zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zarzucił, że uchwała ta nie jest aktem prawa
miejscowego, tym samym uchwała powinna wchodzić w życie z dniem podjęcia i taka
została dokonana zmiana w § 4 przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem powyższych projektów
uchwał. Zaproponowała aby projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny był
pkt. 8f.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” głosów.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIX SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 22
LUTEGO 2012 ROKU
Protokół z XX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012 roku.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty.
Ad 4.
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 1 do powyższego protokołu.
Ad 5.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu.
Kolejno poinformował o wpłynięciu dnia 25 kwietnia br. z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach uchwały V Składu orzekającego nr 4100/5/29/12 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lędziny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z dnia 23 kwietnia 2012 roku, w treści
której została zawarta informacja o wdaniu pozytywnej opinii. Uchwała stanowi załącznik nr
3 do protokołu.
Ad 6.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Ad 7.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Brak wniosków i oświadczeń radnych.
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Ad 8a.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2019
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXI/158/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019, została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 8b.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2012 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXI/159/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2012 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 8c.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ MIEJSKI
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
Przewodnicząca Rady poinformowała o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w
stosunku do przedmiotowej uchwały, w związku z tym w podstawie prawnej dopisano „po
przeprowadzonych konsultacjach społecznych”.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta, jak
również został poddanych konsultacjom społecznym w dniach 11 – 25 kwietnia br. We
wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie przyjęcia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad 8d.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wysokiej Rady o zgłaszanie kandydatur.
Radny Edward Urbańczyk kandydaturę radnej Anny Wójcik – Ścierskiej, która została
poparta przez Komisję Budżetu, Finansów i Samorządności. Radna A. Wójcik – Ścierska
wyraziła zgodę.
Przewodnicząca Rady odczytała informację z posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska w
sprawie pozytywnego ustosunkowania się do kandydatury na Przewodnicząca Komisji radnej
Anny Wójcik – Ścierskiej. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zarekomendował kandydaturę radnej Anny Wójcik – Ścierskiej na
Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wysokiej Rady o wpisanie w § 1
radnej Anny Wójcik – Ścierskiej, a następnie do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego
Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na błąd w numeracji paragrafów, tym samym
zwrócił się o poprawienie numeracji.
Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXI/161/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, została podjęta i stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Przewodnicząca Rady pogratulowała radnej objęcia stanowiska Przewodniczącej Komisji ds.
Ochrony Środowiska.
Radna Anna Wójcik – Ścierska podziękowała za zaufanie.
Ad 8e.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ
MIASTU TYCHY NA REALIZACJĘ ZADANIA – PROWADZENIE IZBY
WYTRZEŹWIEŃ
W stosunku do przedmiotowego projektu uchwały Komisja Handlu, Usług, Komunikacji,
Ładu i Porządku Publicznego wstrzymała się od wydania opinii, natomiast Komisja Budżetu,
Finansów i Samorządności nie wydała opinii formułując wniosek o następującej treści:
Komisja wnioskuje o przesunięcie podjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Tychy na realizację zadania prowadzenie Izby Wytrzeźwień do czasu kiedy
zostanie zebrana informacja z gmin ościennych (jakie podjęli decyzje), ewentualnie gdy do
czasu sesji zostaną pozyskane informacje z gmin ościennych to Rada Miasta podejmie decyzję
na sesji kwietniowej o podjęciu powyższej uchwały. „za” - 7 głosów (jednogłośnie)
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności poinformował, że komisja na
posiedzeniu w dniu dzisiejszym wydała pozytywna opinię w stosunku do przedmiotowego
projektu uchwały, wnosząc zmianę do wysokości pomocy finansowej z 15 tys. zł na 10 tys. zł.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Sekretarza Miasta o formę
głosowania nad wniesiona poprawką.
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że propozycję niższej kwoty zaproponowana przez Komisję
Budżetu, Finansów i Samorządności zgodnie z procedura legislacyjną musi przegłosować
Rada Miasta, następnie należy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały w
całości.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki do projektu uchwały
polegająca na zmianie kwoty z 15 ty. zł na 10 tys. zł.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów
Poprawka została przyjęta, tym samym dokonano zmiany w projekcie uchwały wpisując
zamiast 15 tys. zł 10 tys. zł.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów
Uchwała nr XXI/162/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Tychy na realizację zadania – prowadzenie Izby Wytrzeźwień,
została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 8f.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2012”
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołnę o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Zwolnił się jeden radny.
Stan radnych: 13, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów
Uchwała nr XXI/163/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lędziny w roku 2012”, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 9.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady przypomniała 3 radnym , którzy nie złożyli oświadczenia
majątkowego o upływie terminu w dniu 30 kwietnia br.
Wspólnie ustalono termin wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych w sprawie
omawiania wykonania budżetu za 2011 rok na dzień 11 maja br. na godzinie 15.00.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności
zgodziła się na wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji ds. Ochrony Środowiska do porządku XXI Sesji Rady Miasta Lędziny. Kolejno
odczytała informację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia br. w
sprawie systemu pieczy zastępczej, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Kolejno
doczytała Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność
uchwały o systemie pieczy zastępczej, która była podejmowania przez Rade Miasta
Lędziny dnia 23 lutego br.; Rozstrzygnięcie Nadzorcze stanowi załącznik nr 12 do
protokołu. Kolejno odczytała pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 26 marca br. w sprawie oświadczeń majątkowych, które stanowi
załącznik nr 13 do protokołu. Następnie odczytała pismo skierowane od Burmistrza
Miasta Pana Wiesława Stambrowskiego przekazujące Radzie Miasta Ocenę zasobów
pomocy społecznej za rok 2011, pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu, natomiast
dokument jest dostępny w Biurze Rady Miasta do wglądu.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zwrócił się do radny aby na podstawie
informacji jaką radni otrzymali do materiałów sesyjnych odnośnie punktów dystrybucji
gazety zastanowić się nad lepsza dystrybucją miejskiej gazety.
Ad 10.
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 XXI SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 14
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
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