PROTOKÓŁ nr XXVIII/2012
obrad z XXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 29.11.2012 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 XXVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała władze gminy Lędziny, Mecenas Panią Wiolettę Wołek – Reszka, która będzie dbała
o zgodny z prawem przebieg Sesji. Następnie powitała Dyrektora MZOZ Pana Andrzeja
Furczyka, Prezes Spółki EKOREC Panią Bernadetę Stachoń, Naczelników Wydziałów i
Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana
Hudzikowskiego. Powitała również przedstawicieli prasy oraz mieszkańców.
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
Radca Prawny – Wioletta Wołek - Reszka
Ad. 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 października 2012
roku.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019;
b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok;
c) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok;
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok;
e) wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2013 r.;
f) zmiany uchwały Nr XV / 110 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011
roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych;
g) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
h) sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
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terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok;
k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;
l) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2013;
m) przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach;
n) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 24 miesięcy – kolejnej umowy
w przedmiocie najmu części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego
własność Gminy Lędziny.
Informacje.
Zakończenie.

i)

9.
10.

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wystąpił z wnioskiem o poszerzenie
porządku obrad o dwie uchwały tj. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012 – 2015 oraz w
sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego poparcia wniosku Prezydenta
Miasta Knurów skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przewodnicząca zaproponowała wpisanie powyższych uchwał do pkt. 8 porządku obrad do
nowo stworzonych podpunktów „o” oraz „p”. Następnie zarządziła głosowanie nad
wprowadzeniem do podpunktu 8o projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012 –
2015.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Projekt uchwały w wyniku głosowania został wprowadzony do podpunktu 8o.
Kolejno zarządziła głosowanie nad wprowadzeniem do podpunktu 8p projektu uchwały w
sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego poparcia wniosku Prezydenta Miasta
Knurów skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Projekt uchwały w wyniku głosowania został wprowadzony do podpunktu 8p.
Porządek obrad z uwzględnieniem powyższych zmian został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXVII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
Protokół z XXVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 października 2012 roku.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” głosów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad 4.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY
MIASTA ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ,
UMÓW I ANEKSÓW DO UMÓW
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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. Ponadto
przedstawił sprawy prowadzone przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział
ds. Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w okresie międzysesyjnym.
Ad 6.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radna Krystyna Wróbel na podstawie przedłożonego sprawozdania Burmistrza Miasta z
okresu międzysesyjnego zapytała o umowę w sprawie przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Lędzinach przy ul. Spacerowej twierdząc,
iż na w/w ulicy nie ma oświetlenia.
Burmistrza Miasta wyjaśnił, że kwestia dotyczy przyłącza, aby można było w przyszłości
na wzmiankowanej ulicy postawić latarnie. Z umowy wynika, że zasilanie już jest
wykonane.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, że w projekcie budżetu na rok 2013 nie jest ujęte
oświetlenie ul. Spacerowej.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wykonanie przyłącza nie ma wpływu na wykonanie
oświetlenia, ponieważ oświetlenie może zostać wykonane w przyszłości.
Radna Krystyna Wróbel zadała kolejne pytanie skierowane do Burmistrza Miasta, czy
konsultacje uchwał można uznać za przeprowadzone skutecznie, jeśli mieszkańcy nie
byli o nich poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty tzn. jeśli nie było ogłoszeń w
sprawie konsultacji na miejskich tablicach informacyjnych?
Burmistrz Miasta jako odpowiedź na zapytanie odczytał pismo, które stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Dodał, że to nie były konsultacje z mieszkańcami tylko z
organizacjami zgodnie z ustawą.
Radna K. Wróbel wyjaśniła, że z jej strony to nie był zarzut tylko pytanie. Następnie
zwróciła się o kserokopie pisma, które odczytał Burmistrza Miasta (Burmistrz wyraził
zgodę).
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zapytał Burmistrza Miasta o utworzenie
zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Lędziny, aby uszczegółowić czy to
chodzi o miejsca w Domu Dobrej Nadziei w budynku po byłej Schola Nostrze i
przybliżyć wzmiankowany temat?
Burmistrz Miasta zwrócił się do Doradcy ds. Wojskowych i Bezpieczeństwa Miasta
Lędziny o przybliżenie tematu.
Doradca Pan Jan Słoninka wyjaśnił, że Wojewoda narzucił gminie utworzenie
zastępczych miejsc szpitalnych, co zostało uczynione i na terenie gminy jest 200 takich
miejsc ( łóżek ). Dodał, że 100 łóżek znajduje się w Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Pokoju, a 100 znajduje się w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Hołdunowskiej. W żadnych
innych miejscach nie mogą być łóżka, ponieważ muszą być odpowiednie pomieszczenia i
zaplecze kuchenne. Są podpisane umowy na dostarczanie łóżek, materacy, koców czy
catering.
Przewodnicząca Rady zapytała czy poruszona wyżej sprawa jest związana z
zabezpieczeniem na wypadek katastrof?
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Doradca Pan Jan Słoninka wyjaśnił, że takie zaplecze tworzy się na wypadek sytuacji
nadzwyczajnych tj. wojny, katastrof, zdarzeń o szerszym zasięgu. Ewentualnie jest to
zabezpieczanie miejsc albo trasy pochodu wojsk sojuszniczych.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna w związku ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta
z wydanych zarządzeń pozycja nr 16 zapytał czego dotyczy upoważnienie dla Pani Marii
Horst Dyrektora Zespołu Szkół?
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jest to związane z projektem jaki Pani Dyrektor realizuje
za środków zewnętrznych. Upoważnienie było potrzebne m. in. do założenia konta.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zapytał czy jest już zakończona inwentaryzacja
budynku przy ul. Lędzińskiej 47. Jeśli tak to gdzie jest dostępna do zapoznania się
dokumentacja sporządzona na tę okoliczność? Jaka jest wyliczona kubatura,
powierzchnia użytkowa budynku? Wyjaśnił Wysokiej Radzie, że w pewnym momencie
okazało się iż budynek nie był zinwentaryzowany i w chwili przekazania budynku przez
Starostę na rzecz gminy to w umowie przekazania były podane wielkości, które później
zostały zmienione.
Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że inwentaryzacja została zakończona
natomiast dokumentacja znajduje się w Wydziale Infrastruktury.
Ad 7.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Radna Halina Resiak złożyła oświadczenie w związku z pismem z dnia 8 listopada br.
dotyczącym interpelacji i zapytań radnych z dnia 25 października 2012 roku w punkcie 4
tj. „Proszę o szczegółowe określenie przez Panią radna Halinę Resiak zakresu
ewentualnego poszerzenia kompetencji Zespołu ds. podejmowania działań w zakresie
weryfikacji wysokości taryfy za wodę z RPWiK Tychy”. Wyjaśniła, że w jej ocenie zakres
działań i kompetencji jest jasny i twierdzi, iż nie potrzeby aby go poszerzać. Na samym
początku została podjęta decyzja, że spotkania z RPWiK Tychy będą odbywać się
cyklicznie, jednak gdy wystąpi potrzeba również będą organizowane spotkania. Dodała,
że w pełnej nazwie komisji jest określenie „po złożeniu taryfy”. W jej ocenie
jakiekolwiek działania po złożeniu taryfy, które miałyby wpływ na zmniejszenie lub
zapobiegnięcie nadmiernej podwyżce nie mają żadnego sensu. Stwierdziła, że jeśli
zamysł jest taki, aby komisja działała tylko po złożeniu taryfy w jej ocenie jest to bez
sensu.
Zastępca Burmistrza Miasta stwierdził, że stwierdzenie „po złożeniu taryfy” nie
występuje w nazwie komisji. Dodał, że komisja został powołana do weryfikacji ceny
wody.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że intencją było, aby komisja działała przez cały rok.
Radna H. Resiak zapytała, czy ewentualne poszerzenie kompetencji jest konieczne czy
zapis jest bezprzedmiotowy?
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zapis jest bezprzedmiotowy.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna w uzupełnieniu wypowiedzi radnej H. Resiak i
Burmistrzów złożył oświadczenie, w którym sprostował iż to nie jest komisja, ponieważ
Burmistrz Miasta zarządzeniem nr 120 / 4 / 2011 z dnia 9 marca 2011 roku powołał
Zespół ds. podejmowania działań… Zgodził się z wypowiedzią radnej H. Resiak oraz
Burmistrza Miasta, że działania podejmuje się przed ustaleniem taryfy. W jego zamyśle
Zespół miał działać prewencyjnie przez cały rok. Dodał, że na pierwszym posiedzeniu
Zespołu zostało ustalone iż spotkania będą się odbywać raz na kwartał w czasie których
będzie analizowana ilość sprzedaży wody, ilość strat oraz ewentualne inwestycje na sieci
wodociągowej tak, aby maksymalnie obniżyć podwyżki taryfy za zużycie 1 m3 wody.
Dodał, że Zespół ma na celu wypracowanie jak najkorzystniejszej taryfy.
Radna H. Resiak złożyła wniosek i zwróciła się o poddanie wniosku pod głosowanie z
uwagi na fakt poznania stanowiska wszystkich radnych w sprawie.
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Przewodnicząca Rady zapytała czy radna chce, aby wniosek stał się wnioskiem Rady?
Radna odpowiedziała twierdząco.
Radna H. Resiak zawnioskowała o informowanie radnych o zamiarach wprowadzania
ewentualnych zmian, poprawek w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym RPWiK oraz
planach miejskich przed ewentualnymi konsultacjami z Rawik, aby informować
wszystkich radnych o takich zamiarach.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają być informowani w sytuacji kiedy
Burmistrz Miasta otrzyma z RPWiK propozycję?
Radna H. Resiak w uzupełnieniu wyjaśniła, że radni powinni być informowani również w
sytuacji kiedy Urząd Miasta składa propozycje zmian.
Przewodnicząca Rady zapytała czy wystarczy przekazanie informacji na Komisji ds.
Infrastruktury?
Radna H. Resiak wyjaśniła, że informacja ma dotrzeć do wszystkich radnych. Dodała, że
jej chodzi o informowanie radnych o propozycjach, które Urząd Miasta będzie wysyłał
do RPWiK, a nie odesłane propozycje RPWiK.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnej H. Resiak o dokładne sformułowanie
wniosku, aby mogła go poddać pod głosowanie.
Radna H. Resiak złożyła wniosek o informowanie radnych o propozycjach składanych
RPWIK, a mających na celu zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego RPWiK.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zapytał radną H. Resiak czy wniosek który złożyła ma
zostać przegłosowany przez Radę tym samym stać się wnioskiem Rady? Otrzymał od
radnej odpowiedź twierdzącą. Kontynuując zapytał czy wniosek jest konsekwencja
niedobrych zaszłości sierpniowo – wrześniowo – październikowych roku 2012? Otrzymał
od radnej odpowiedź twierdzącą.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wysokiej Rady o poparcie wniosku radnej H. Resiak.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
W wyniku przebiegu głosowania wniosek radnej H. Resiak stał się wnioskiem Rady Miasta
Lędziny.
Radny Czesław Orzegowski zwrócił się do Burmistrza Miasta o podanie informacji w
gazecie miejskiej na temat wymiany przez Powiat nawierzchni ul. Zamkowej. Dodał, że
mieszkańcy nie rozumieją wymiany nowej nawierzchni na nową nawierzchnię i tego, iż
jest to inwestycja powiatowa po zatopieniu dróg.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował radnego, że ukaże się w miejskiej
gazecie informacja na temat asfaltowania ul. Zamkowej (600 m) i również ukaże się
informacja na temat asfaltowania nawierzchni ul. Szenwalda. Dodał, że środki pozyskane
na ten cel były do wykorzystania do dnia dzisiejszego co zostało uczynione i należą się
podziękowania dla Pana Starosty.
Radna H. Resiak zwróciła się do Burmistrza Miasta o podanie informacji w gazecie
miejskiej na temat miejsc, gdzie wykonano kanalizację tj. o przypuszczalnym terminie
asfaltowania tych dróg, które planowane jest w przyszłym roku wiosną.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że to co teraz zostało zasypane przy wykonywaniu kanalizacji
będzie na to robiona ścieżka asfaltowa jeszcze przed zimą. Natomiast na całej szerokości
asfaltowanie będzie wykonywane późną wiosną.
Radna K. Wróbel zawnioskowała o wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej w ramach
przyszłorocznego budżetu miasta na rok 2013 w związku z wykonaną dokumentacją i
wykonaniem przyłączy do oświetlenia.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył oświadczenie na temat spisu telefonów
Urzędu Miasta. Oświadczył, że taki spis został stworzony na jego wniosek i zwrócił się
do pracownic Biura Rady o przekazanie spisów wszystkim radnym. Dodał, że jest to
podyktowane zmianą pracy centrali Urzędu.
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Ad 8a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2012 – 2019
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
Dodała, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetu również wydała pozytywną opinię w
stosunku do zmian do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2012 – 2019.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przedmiotem głosowania będzie projekt uchwały ze
zmienionym załącznikiem nr 1 i nr 2, który został omówiony na posiedzeniu komisji
przed Sesją Rady Miasta.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 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 UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA
2012 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/203/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2012 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 8c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Skarbnik Miasta poinformowała, że w materiałach przy uchwałach dot. stawek jest
zamieszczona krótka informacja ws zmian jakie nastąpiły pomiędzy uchwałą, która była
przedmiotem opiniowania przez poszczególne komisje, a uchwałą jaką radni otrzymali w
materiałach sesyjnych. W tych uchwałach wykreślono zgodnie z informacją, która jest
dołączona do każdej uchwały „obwieszczenie Ministra Finansów” ws górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2013 rok oraz w zakresie podatku od
nieruchomości dołożono słowo „stawki roczne”.
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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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2
głosy.
Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, została podjęta i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Ad 8d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI
STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wykreślono zgodnie z informacją, która jest dołączona do
każdej uchwały „obwieszczenie Ministra Finansów” i w § 1 pkt. 1 dodano słowo
„roczne”.
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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2
głosy.
Uchwała nr XXVIII/205/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, została podjęta i stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Ad 8e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA OPŁATY OD
POSIADANIA PSÓW I OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY OD
POSIADANIA PSÓW W 2013 R.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 1 głos.
Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów
w 2013 r., została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV / 110 / 11
RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 24 LISTOPADA 2011 ROKU W SPRAWIE
USTALENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI
PODATKOWYCH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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Skarbnik Miasta poinformowała o zmianie terminu z „15 stycznia” na „31 stycznia” w
załączniku nr 1 do uchwały tj. deklaracji.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XV / 110 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, została podjęta i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 8g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 31
październik – 14 listopad br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie
dotyczące konsultowanego aktu
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/208/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad 8h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA
USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 31
październik – 14 listopad br. W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi Regionalnego
Forum Obywatelskiego dotyczące propozycji odrębnego zbierania frakcji odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji i popiołu. Powyższych uwag nie uwzględniono w
przedmiotowym projekcie uchwały ze względu na koszty związane z wydzieleniem
dodatkowych frakcji, brakiem danych do kalkulacji kosztów takiej zbiórki jak również
faktem, że wprowadzenie konieczności wydzielania dodatkowych frakcji mogłaby się
przełożyć na zmniejszenie skuteczności segregacji
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut uzasadnił swój sposób głosowania, tłumacząc że
nowelizacja ustawy o „śmieciowej” nie daje możliwości wytwórcy odpadów zielonych
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na ich kompostowanie na własnym terenie. Jest to najskuteczniejszy sposób
biodegradacji jak również bez kosztowy. Ustawa jest tak skonstruowania, że w ogóle nie
bierze takie systemu pod uwagę co uważa za błąd ustawy. W związku z tym nie może się
zgodzić z zapisami uchwały, który stworzony został na podstawie wzmiankowanej
ustawy i nie może głosować „za”.
Radna K. Wróbel zgodziła się z uzasadnieniem Wiceprzewodniczącego K. Guta. Dodała,
że w jej ocenie również ustawa jest wadliwa.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie widzi przeszkód, aby część odpadów
biodegradowanych kompostować na własnym terenie.
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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, została podjęta i stanowi załącznik nr 11
do protokołu.

Ad 8i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I
TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 31
październik – 14 listopad br. W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi Regionalnego
Forum Obywatelskiego dotyczące propozycji wprowadzenia uchwały, po uzgodnieniu stawek
opłat lub wprowadzenie miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Powyższych uwag nie
uwzględniono w przedmiotowym projekcie uchwały ze względu na to, że skrócenie terminu
rozliczeniowego do jednego miesiąca powodowałoby wzrost kosztów administracyjnych
związanych z księgowaniem, rozliczaniem, naliczaniem odsetek oraz windykacją opłat, co
przełożyłoby się na wzrost stawki opłaty.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut uzasadnił swój sposób głosowania, tłumacząc że
będzie głosował wstrzymująco ze względu na to iż uważa, że sposób rozliczenia
kwartalny byłby korzystniejszy.
Radna K. Wróbel uzasadniła swój sposób głosowania, tłumacząc że jej zdaniem nie
można od mieszkańców wymagać płatności z góry tj. przed wykonaniem zadania.
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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 1 głos.
Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została
podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 8j.
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/211/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 8k.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, została podjęta i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 8l.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 5 – 19
listopad br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące
konsultowanego aktu.
Radna K. Wróbel przypominała, że głównym celem programu powinno być zaspokajanie
potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. W przedstawionym projekcie uchwały przez Burmistrza Miasta
priorytetowe zadania publiczne zostały oszacowane na kwotę 97 tys. zł co w porównaniu
z rokiem 2011 jest kwota zmniejszoną o 20 tys. zł. Wyraziła obawę, że zmniejszając
kwotę na owe działania może prowadzić do zmniejszenia efektywności działań gminy na
rzecz mieszkańców. Dodała, że jej wypowiedź należy potraktować jako uzasadnienie do
głosowania.
Burmistrz Miasta poinformował, że w tym roku Urząd przekazuje spółce Partner 2 mln
zł, natomiast w przyszłym roku Urząd przekaże do spółki 2,5 mln zł choć w budżecie
zaplanowane jest tylko 2 mln zł. Dlatego w budżecie te pół miliona trzeba nazbierać.
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Zakomunikował również, że na zadania priorytetowe tj. „działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych” czyli dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół ( 55 tys. zł) oraz
„kulturę. sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (12 tys. zł) kwoty
dotacji pozostały na zeszłorocznym poziomie. Natomiast zadanie „ochrona i promocja
zdrowia” zostało zmniejszone o 15 tys. zł, „działalność na rzecz integracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało zmniejszone o 10 tys.
zł.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, została podjęta i
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 8m.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
POD NAZWĄ MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 29
październik – 12 listopad br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie
dotyczące konsultowanego aktu
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna jako Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia
zaproponował, aby Dyrektor MZOZ Pan Andrzej Furczyk skrótowo omówił
przedmiotową uchwałę, w której zaszły niewielkie zmiany.
Dyrektor MZOZ Pan A. Furczyk wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione tym, że MZOZ zgodnie z ustawą o działalności leczniczej musi wydzielić w
swoich strukturach dwa niezależne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
Poinformował, że poprzedni statut był uchwalany w kwietniu br., jednak zmiany jakie
zaszły w przedmiotowej uchwale są znaczące. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
rozgraniczą dwa podstawowe zakresy działalności leczniczej MZOZ tj. lecznictwo
zamknięte czyli oddział szpitalny i cała pozostała działalność związana z działalnością
ambulatoryjną. Ten fakt ma odzwierciedlenie w § 8 statutu, a także w załączniku nr 1.
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/214/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie przyjęcia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 8n.
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA
ZAWARCIE NA CZAS OZNACZONY - 24 MIESIĘCY – KOLEJNEJ UMOWY
W PRZEDMIOCIE NAJMU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ CZĘŚCI
GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Radna K. Wróbel zapytała Burmistrza Miasta czy zwiększy się także opłata za wynajem
części pomieszczeń oraz gruntu stanowiącego własność gminy?
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w tej chwili Rada Miasta debatuje nad uchwałą, która
zezwoli na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu. Natomiast odnośnie
podwyżki czynszu deklaracja ze strony Burmistrza Miasta nie padła, gdyż stwierdził, że o
ewentualnej podwyżce pierwszy musiałby się dowiedzieć Bank Śląski jako instytucja
wynajmująca pomieszczenie i grunt.
Radna K. Wróbel zapytała, czy w takiej sytuacji Rada Miasta będzie podejmować
uchwałę o podwyżce czynszu czy sprawę regulować będzie zarządzenie Burmistrza
Miasta?
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Rada Miasta nie będzie podejmować takiej uchwały,
decyzja zostanie podjęta przez Burmistrza Miasta.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie na czas oznaczony - 24 miesięcy – kolejnej umowy w przedmiocie najmu
części pomieszczeń oraz części gruntu stanowiącego własność Gminy Lędziny, została
podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 8o.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO
PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2012 – 2015
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Radna K. Wróbel cyt.: „Ja też proszę o potraktować jako uzasadnienie mojej decyzji jeśli
chodzi o głosowanie i jednocześnie zacytowanie mojej wypowiedzi. Pani
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Pragnę przypomnieć, iż powodem
wprowadzanych przez gminę zmian w planie modernizacyjnym sieci wodociągowych
zaproponowanych we wrześniu 2011 przez RPWiK było to, że plany nie przewidywały
oczekiwanych działań naprawczych sieci zamarzniętych podczas tegorocznych mrozów.
Rzeczywiści w kolejnej najnowszej wersji planu uwzględniono finansowanie prac
modernizacyjnych rurociągów ul. Waryńskiego, ale dopiero w roku 2014. Jest to
sprzeczne z podanym powodem tych zmian, które powinny w pierwszej kolejności
uwzględnić liczbę zamrożeń. A tych było najwięcej w ul. Waryńskiego i Lewandowskiej.
Ponadto nie będzie można synchronizować prac przy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
co niepotrzebnie wydłuży utrudnienia dla mieszkańców nie tylko ul. Waryńskiego ale
również tych, którzy tam jeżdżą i kierując się na Smardzowice, Rachowy omijając korek
na ul. Hołdunowskiej. Nie mogę popierać takie rozwiązania. Jestem natomiast za
zapewnieniem wody mieszkańcom ul. Zabytkowej. Problem ten był znany kręgom
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decyzyjnym naszego miasta już od dawna. Dziwi mnie to, że są wśród nas samorządowcy
dla których ważniejsza była wymiana świecących lamp przy ul. Lędzińskiej na nowe niż
woda dla mieszkańców. Nowy rurociąg ul. Zabytkowej powinien być wykonany już
dawno. Dziękuję.”
Radny Eugeniusz Chrostek zakomunikował, że odbiera głos radnej Wróbel jako
kampanię wyborczą i życzy sobie, aby takich głosów było jak najmniej.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że jest zdumiony i rozczarowany
sposobem myślenia Pani radnej Krystyny Wróbel.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych o zaniechanie tego typu uwag.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXVIII/216/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie
Lędziny na lata 2012 – 2015, została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad 8p.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STANOWISKA RADY MIASTA
LĘDZINY DOTYCZĄCEGO POPARCIA WNIOSKU PREZYDENTA
MIASTA KNURÓW SKIEROWANEGO DO RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXVIII/217/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 roku w sprawie
stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów
skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, została podjęta i stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
Ad 9.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna składa
wniosek formalny o 5 minut przerwy przed punktem Informacje i wniosek został poddany
pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” - 6 głosów, „przeciw” – 6 głosów „wstrzymujących się” – 2
głosów.
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Przewodnicząca Rady przypomniała Przewodniczącym stałych komisji, że w miesiącu
grudniu wszyscy Przewodniczący na Sesji grudniowej powinni przedstawić plany pracy
swoich komisji na rok 2013. Dodała, że postara się wcześniej przedstawić plan pracy
Rady Miasta, żeby skoordynować wszystkie plany pracy. Przypomniała również, że na
Sesji grudniowej będzie przyjmowany budżet na rok 2013 tym samym zgodnie z
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wcześniejszymi ustaleniami w dniu 10 grudnia br. o godzinie 15.30 zostaje zwołane
wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miasta. Dodatkowo informacyjnie
wyjaśniła, że wraz z Przewodniczącym Komisji Handlu ustaliła posiedzenie tejże komisji
w wzmiankowanym dniu na godzinę 15.00 i jeśli komisja w ciągu pół godziny nie zdąży
odbyć posiedzenia będzie je kontynuować na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji
stałych. Następnie przedstawiła propozycję szkolenia wystosowaną przez Szkołę
Administracji Samorządowej, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Skarbnik Miasta zwróciła się do radnych o przemyślenie pytań do projektu budżetu i
zasygnalizowane ich wcześniej przed posiedzeniem połączonym komisji, aby prace
przebiegały sprawie i były odpowiedzi na zadane pytania.
Przewodnicząca Rady kontynuując poinformowała o ofercie szkoleniowej wystosowanej
przez Szkołę Administracji Samorządowej skierowaną do radnych, która stanowi
załącznik nr 21 do protokołu. Kolejno odczytała pismo, które wpłynęło dnia 22 listopada
br. do Urzędu Miasta od Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, które stanowi
załącznik nr 22 do protokołu. Kolejno odczytała pismo wystosowane w dniu 26 listopada
br. do Rady Miasta Lędziny od Pana Leszka Kwita, którego kserokopia stanowi
załącznik nr 23 do protokołu. Kolejno odczytała pismo wystosowane do Burmistrza
Miasta Lędziny od Prezydenta Miasta Mysłowice, którego kserokopia stanowi załącznik
nr 24 do protokołu. Kolejno odczytała informację na temat „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lędziny”, która
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że radni otrzymali w materiałach projekt
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny”. Projekt
uchwały wprowadzający owy regulamin będzie przedmiotem posiedzeń komisji w
miesiącu grudniu, tym samym zwraca się z prośba o zapoznanie się z dokumentem.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że na sesji grudniowej jest bardzo dużo
obszernych tematów, dlatego zapytał czy „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lędziny” nie można przesunąć na
miesiąc styczeń 2013?
Burmistrz Miasta zakomunikował, że nie ma takiej możliwości.
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 XXVIII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 25
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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