PROTOKÓŁ nr XXXIII/2013
obrad z XXXIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 20.03.2013 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 XXXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała zaproszonych gości, władze gminy Lędziny, Panią Skarbnik Dorotę PrzybyłaPaszek, Panią Sekretarz Alicję Bobiec, Panią Mecenas Wiolettę Wołek – Reszka, która będzie
dbała o zgodny z prawem przebieg sesji. Następnie powitała Pana Piotra Buchtę - Prezesa
Spółki „Partner”, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz
Komendanta Straży Miejskiej.
Powitała również przedstawicieli prasy oraz mieszkańców.
Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 15 radnych, zatem
obrady sesji są prawomocne a podjęte uchwały wiążące.
W obradach udział wzięli:
Burmistrz Miasta – Wiesław Stambrowski
Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania
Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek
Radca Prawny – Wioletta Wołek - Reszka
Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec
Ad. 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Burmistrz Miasta zwrócił się o zmianę porządku obrad, polegającą na zamianie punktu 10c z
punktem 10d.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Po wprowadzonej zmianie obrady przebiegły wg poniższego porządku:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28 lutego 2013 roku.
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. Informacje.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022;
b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok;
c) zmiany uchwały Nr XXX / 227 / 12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;
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d) udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach;
e) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII / 405 / 10 z dnia 25.03.2010 r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Lędziny;
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2013”;
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w
Lędzinach przy ul. Fredry ( na terenie Targowiska Miejskiego) – na czas oznaczony
trzech lat, z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową.
11. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przed blokiem uchwał czyli po punkcie 9 odbędzie
się połączone posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miasta, ponieważ zostały
wprowadzone zmiany w uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. Dodała,
że dwie uchwały ponownie muszą zostać zaopiniowanie, ponieważ były poddane
konsultacjom społecznym.
Porządek został przyjęty przez aklamacje.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 28
LUTEGO 2013 ROKU
Protokół z XXXII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28 lutego 2013 roku.
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 1
głos.
Protokół został przyjęty.
Ad 4.
INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU
ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY
Prezes Spółki „Partner” Pan Piotr Buchta przedstawił informacje na temat stanu
zaawansowania prac przy kanalizacji Gminy Lędziny, w postaci prezentacji
multimedialnej, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny E. Chrostek zwrócił się do Prezesa Spółki z zapytaniem dotyczącym etapu prac
kanalizacyjnych na ul. Wiosennej oraz Lędzińskiej.
Prezes Spółki wyjaśnił, że jest styk dwóch kontraktów tj. kontraktu Mikotechu oraz
firmy Machnik. Ulice Wiosenna, Matejki i 3 Maja są robione od strony ul.
Paderewskiego, gdzie prace wykonuje firma Machnik, natomiast te same ulice od
strony ul. Lędzińskiej nie mają jeszcze gotowych projektów.
Radny E. Chrostek zapytał czy na prywatnym terenie za uzyskaną zgodą właściciela
można prowadzić kanalizację.
Prezes Spółki wyjaśnił, że dochodzi do sytuacji iż pracownicy muszą przejść przez
teren prywatny, gdyż jest to niezbędne do przyłączenia kanalizacji. W takim
przypadku przeprowadzane są rozmowy z mieszkańcami w celu uzyskania zgody.
Radny E. Chrostek zakomunikował, że rolnicy wystąpili z prośbą o niewykonywanie
prac kanalizacyjnych na ul. Łanowej w okresie żniw tj. w miesiącu lipcu i sierpniu br.
Prezes Spółki poinformował, że w miarę możliwości postara się pogodzić organizację
pracy z oczekiwaniami rolników.
Radny K. Gut zapytał czy spółka uzyskała zgodę mieszkańca na wejście w teren z ul.
Paderewskiego oznaczonej numerami a, b, c.
Prezes Spółki wyjaśnił, że właściciel nie wyraził zgody na przejście przez teren i
skanalizowanie budynków. W związku z tym budynki nie będą skanalizowane,
ponieważ nie ma możliwości dojścia do posesji.
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Przewodnicząca Rady T. Ciepły zapytała o etap realizacji prac kanalizacji na Goławcu
oraz Górkach, ponieważ efekty pracy nie są zauważalne.
Prezes Spółki zakomunikował, że również dostrzegł ten problem i po wykonanej
interwencji od przyszłego tygodnia będą wykonywane prace na ul. Czeremchy oraz
Dzikowej zgodnie z oczekiwaniami Starostwa Bieruńsko - Lędzińskiego i
Powiatowego Zarządu Dróg.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że miała na myśli pozostałe ulice, ponieważ
obawia się, że kanalizacja na tych terenach będzie wykonywana na samym końcu po
wykonaniu prac w całym mieście.
Prezes Spółki zapewnił, że do tego nie dopuści ponieważ prace muszą być
wykonywane równolegle, nie można tego terenu zostawić na później, ponieważ
wykonawcy nie zdążyliby go wykonać.
Radny K. Gut zapytał o rozwiązanie sprawy dotyczącej kolejności wykonywanych
inwestycji na ul. Pokoju ( planowane są 2 inwestycje: powiatowa – odtworzenie
nawierzchni asfaltowej oraz gminna - wykonanie kanalizacji) oraz o drugiego
wykonawcę, który będzie wykonywał prace na w/w ulicy.
Prezes Spółki poinformował, że uczestniczył w jednej z komisji Rady Powiatu, na
której zostało ustalone, że wykonawca Mikotech zacznie wykonywać prace
kanalizacyjne na ul. Pokoju z początkiem maja br. Następnie wyjaśnił, że na ul.
Pokoju prace będą wykonywane przez dwie firmy: głównie przez firmę Mikotech oraz
w niewielkim stopniu przez firmę Machnik. Jeśli prace rozpoczną się w maju to
będzie to wystarczający okres na pogodzenie prac kanalizacyjnych oraz drogowych.
W wyniku braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady podziękowała Prezesowi
Spółki „Partner” za przedstawioną prezentację a następnie ogłosiła przerwę po której
obrady zostały wznowione.
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. Ponadto
wyszczególnił spośród zarządzeń zarządzenie z dnia 15 marca br. w sprawie przeprowadzenia
przetargu publicznego na ustalenie warunków zbycia udziału spółki EKOREC oraz powołania
Komisji Przetargowej. Następnie przedstawił sprawy prowadzone przez Wydział
Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w okresie międzysesyjnym.
Kolejno odczytał odpowiedź na wniosek skierowany z Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności dotyczącą stanu przygotowania gruntów gminnych do sprzedaży, przede
wszystkim gruntu pozyskanego od Drog- Budu i gruntu na terenie zalewu oraz o planowane
działania związane z promowaniem tych terenów, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie poinformował, że w poniedziałek został wydany tygodnik NEWSWEEK, w którym
na całej stronie znajduje się ogłoszenie pt. „Zamieszkaj i zainwestuj w Lędzinach”,
Głos został udzielony Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
3

Ładu Przestrzennego Pani Ewelinie Goczoł, która omówiła koszty jakie Gmina poniosła
zamieszczając ogłoszenie w gazecie. Zakomunikowała, że Gmina skorzystała z oferty Last
Minute, w ramach której koszt ogłoszenia jednej strony wyniósł ok. 2 000 zł brutto oraz
dodała, że oferta była bardzo atrakcyjna, ponieważ normalne ceny ogłoszeń w NEWSWEEK
to koszt około kilkunastu tysięcy złotych za stronę.
Ad 7.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radna K. Wróbel złożyła interpelacje następujących treści:
I. „Na Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności dnia 14 marca 2013 r. Zastępca Burmistrza
Marek Bania odczytał pismo złożone przez firmę Remondis, w którym spółka
zakwestionowała § 6 Uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXVIII/209/12 z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Spółka Remondis stwierdziła, że uchwała działa przeciwko ich interesom i na podstawie
Ustawy o samorządzie gminnym Art. 101. może – po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia- zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
W piśmie zakwestionowano również zapis § 18 Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Lędziny przyjętego uchwałą Rady Miasta Lędziny nr
XXXI/235/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
W związku z powyższym proszę, aby w trybie pilnym przygotować niezależną ekspertyzę
prawną, która oceni zasadność zastrzeżeń spółki Remondis, celem uzyskania
jednoznacznych odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy jest zasadne dokonanie zmiany w w/w uchwałach w paragrafach zakwestionowanych
przez Spółkę Remondis?
2. Czy jeśli nie zmienimy w/w uchwał w paragrafach zakwestionowanych przez Spółkę
Remondis, to przeprowadzony przetarg na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Lędziny zostanie opóźniony lub unieważniony?”
II. „Zaniepokojenie lędzińskich przedsiębiorców budzą zmiany zasad wnoszenia opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczas przedsiębiorcy,
którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych mogli wnosić na rachunek gminy w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach. Tak było nawet wówczas, gdy
przedsiębiorca występował ponownie o zezwolenie, w celu kontynuowania prowadzonej
działalności.
W tym roku zasady te w Lędzinach zmieniono. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych w roku poprzednim, a występujący ponownie o zezwolenie, w
celu kontynuowania prowadzonej działalności, jest traktowany tak, jak przedsiębiorca
rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. W
związku z tym w pierwszym roku musi opłatę wnieść w całości.
Wpłata jednorazowa – w wysokości ok. 3000 zł, jest szczególnie dotkliwa dla tych
lędzińskich przedsiębiorców, którzy prowadzą małe rodzinne sklepy, w których napoje
alkoholowe stanowią uzupełnienie ich oferty handlowej. Przedsiębiorcy ci skutki kryzysu
odczuwają dużo bardziej niż sieci handlowe, a wnoszone jednorazowo opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi dla nich poważne
wyzwanie finansowe. Rozumieją oni, że jeśli zmienia się prawo, to muszą się do niego
dostosować. Uważają jednak, że o tak istotnych dla nich sprawach powinni być
informowani.
W związku z uzyskaną 14 marca 2013 r. odpowiedzią na moje zapytanie dotyczące
wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwracam
się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Na podstawie jakiej zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi dokonano modyfikacji zasad wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych?
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2. Na jakiej podstawie prawnej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych w roku poprzednim, a występujący ponownie o zezwolenie, w celu
kontynuowania prowadzonej działalności, jest traktowany tak, jak przedsiębiorca
rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych?
3. Jakie działania zostaną pojęte, jeśli okaże się, że wprowadzone zmiany zasad wnoszenia
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie maja podstaw
prawnych?
Pragnę dodać, że w odpowiedzi, która otrzymałam na posiedzeniu Komisji… powołano
się na art. 8 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
którego nie ma, ponieważ został uchylony.”
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył zapytania o następującej treści:
1) „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Gości. W dniu
13.03.2013 roku uprawomocniła się Uchwała Rady Miasta dotycząca „wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013 –
2017”. W związku z tym zapytuję i proszę o odpowiedź na piśmie zawierającą wykaz
wysokości czynszów za wynajem pomieszczeń i lokali od wszystkich podmiotów
znajdujących się w budynku przy ul. Lędzińskiej 47. Ponadto proszę o uzyskanie
informacji jak rozliczne są media tj. energia elektryczna, woda zimna, ciepła woda
użytkowa, ścieki, centralne ogrzewanie wraz z opłatami stałymi w stosunku rocznym od
wszystkich podmiotów wynajmujących pomieszczenia w w/w budynku (łącznie z tzw.
lokalami krótkoterminowego zakwaterowania)”.
2) „Zapytuję ponownie lecz teraz proszę o odpowiedź na piśmie co stało się z tablicą tzw.
„witaczem” „serdecznie witamy w Lędzinach”, która była zainstalowana przy ul.
Lędzińskiej na wysokości składu opału i materiałów sypkich przy tzw. cegielni.”
Radny E. Chrostek zwrócił się do Burmistrza Miasta o wyjaśnienie wydanego
zarządzenia dotyczącego ustalania zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że została zmieniona ustawa o systemie oświaty i teraz należy
z Burmistrzem ustalać m. in. wysokość ceny posiłku oraz dodał, że on akceptuje ceny
posiłków, które przedstawia Pani Dyrektor przedszkola.
Przewodnicząca Rady poruszyła kwestię nowych zasad ustawy o odpadach
komunalnych. Wyjaśniła, że w związku ze składaniem deklaracji pojawiły się problemy,
dotyczące różnicy między ilością mieszkańców rzeczywiście zamieszkujących daną
posesję a ilością zameldowanych. Przemawiająca zapytała, czy można sprawdzić ile osób
przebywa na danej posesji, ponieważ jest dużo przypadków, że właściciel domu nie
przebywa w Polsce a w jego domu zamieszkują inne osoby.
Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że zgodnie z ustawą mieszkańcy muszą wypełnić
deklarację i określić ilość osób zamieszkujących. Jeżeli administracja Miasta będzie
miała jakieś uzasadnione obawy, że podana liczba osób zamieszkujących daną posesje
nie zgadza się ze stanem rzeczywistym będą podejmowane wyjaśnienia administracyjne.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy w związku z tym wypełnienie deklaracji przez
właściciela domu lub osobę tam przebywającą wystarczy.
Zastępca Burmistrza Miasta odpowiedział twierdząco.
Radna H. Resiak zapytała jakie będą skutki niewypowiedzenia umowy ze spółką
EKOREC oraz czy istnieje możliwość, że mieszkaniec będzie obciążony podwójnymi
kosztami z tego tytułu.
Radca Prawny Pani Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, że Gmina nie może wpływać na
stosunki cywilno prawne jednak należałoby poinformować mieszkańców, że z podpisanej
umowy wynikają pewnie uprawnienia i obowiązki. Dopóki umowa formalnie trwa to
istnieje możliwość, że mieszkaniec będzie obciążony podwójnymi kosztami.
Zobowiązała się, że spróbuje uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie i po
rozmowie z członkami spółki EKOREC postara się rozwiązać ten problem. Dodała
również, że można umieścić na ten temat informację w gazecie miejskiej.
Zastępca Burmistrza Miasta zakomunikował, że na stronie internetowej jest formularz
wypowiedzenia umowy a w gazecie miejskiej została umieszczona informacja w w/w
sprawie. Dodał również, że po rozmowie z Prezesem Spółki EKOREC Panią Bernadetą
5

Stachoń podjęta została decyzja o możliwości składania wypowiedzeń w Urzędzie
Miasta, które będą kierowane do Spółki EKOREC.
Radca Prawny zakomunikowała, że dojdzie do wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie
wywoził odpady i wtedy Gmina będzie miała do czynienia z sytuacją kiedy Spółka
EKOREC fizycznie nie będzie wykonywała umowy. Dlatego nie ma realnego zagrożenia
obciążeniami, ponieważ mieszkaniec może odstąpić od umowy, która jest
niewykonywana.
Burmistrz Miasta poinformował, że Spółka EKOREC będzie przyjmowała do końca
czerwca wypowiedzenia za porozumienie stron.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że Prezes Spółki EKOREC Pani Bernadeta
Stachoń poinformowała na posiedzeniu Komisji Budżetu, że na początku czerwca
pracownicy Spółki sprawdzą czy wszyscy mieszkańcy wypowiedzieli umowy. Gdy
któryś z mieszkańców nie rozwiąże umowy Spółka będzie zwracać się o rozwiązanie
umowy, ale korzystniej byłoby gdyby mieszkańcy sami wypowiedzieli umowy
w odpowiednim terminie.
Ad 8.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył wniosek skierowany do Redaktor Gazety
Miejskiej „Lędziny teraz” Pani Małgorzaty Jędrzejczak z prośbą o sprostowanie:
zapisu nie oznacza to jednak, że miasto rezygnuje z dopłat do śmieci a jedynie
zmienia ich formę” zawartego w artykule „ Nowe Taryfy Partnera”. W w/w zdaniu
wystąpił błąd: chodzi o nowe taryfy „Partnera”, czyli ścieki. Wiceprzewodniczący
Rady J. Żołna prosi o poprawienie błędu, aby nie zostało to źle zrozumiane przez
mieszkańców.
zapisu 4 marca w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się konferencja „Fenomen
śląskiej przedsiębiorczości”. Przemawiający zwraca się z prośbą o poprawienie
daty, ponieważ konferencja odbyła się 14 marca.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył wniosek o następującej treści:
Wnioskuję do Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, aby na posiedzenie Komisji
w miesiącu kwietniu zaprosił Pana Macieja Machula reprezentującego P.P.H.U.
„Machul” tj. administratora naszych zasobów komunalnych, celem podjęcia stosownych
kroków, mających na celu poprawę obecnego stanu infrastruktury mieszkalnobiurowej.
Radny Cz. Orzegowski zaproponował, aby Gmina zwróciła się do Starosty Bieruńsko Lędzińskiego o postawienie urządzenia bezpieczeństwa drogowego na ul. Zamkowej
przed mostem tj. „Tablica pojedyncza typu U3B”. Zwrócił się również o sprawdzenie
przez odpowiednie służby czy ma słuszność w tej sprawie. Następnie zapytał do kogo
należy teren między budynkiem Przychodni Specjalistycznej, a Gimnazjum nr 1, który
jest bardzo zaniedbany.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że radny otrzyma pismo z odpowiedzią na te pytania.
Ad 9.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, które stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła- Paszek na postawie przeczytanego pisma
wyjaśniła, że Trybunał Konstytucyjny miał rację wydając orzeczenie w 2011 roku.
Nakłady na wydrążenie wyrobisk górniczych nie podlegają opodatkowaniu, chociaż są
wątpliwości, bo w piśmie jest mowa o okresie przedmiotu opodatkowania, natomiast
przedmiot opodatkowania jest wskazany. Zatrudniony przez Gminę biegły, który
określał przedmiot był w stanie przyporządkować chodniki do tunelu, ponieważ w
ustawie o prawie budowlanym nie funkcjonuje pojęcie chodnika górniczego czy też
wyrobiska. Taka decyzja została już uchylało przez SKO w Katowicach. Skarbnik Miasta
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dodała również, że Kompania Węglowa w tej chwili jest przed rozstrzygnięciem
przetargu dotyczącym wyłonienia firmy, która będzie dokonywać wyceny wyrobisk
wyłączając nakłady. Wyceni to co ich zdaniem może podlegać opodatkowaniu w
wyrobiskach górniczych.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował, że w dniu 22.03.br. o godzinie 18.00
odbędzie się Msza Św. w Parafii Św. Anny w Lędzinach z okazji rocznicy śmierci
Radnego E. Piątka. Masz Św. ofiarowana jest od członków Rady Miasta i sympatyków
Rady.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę celem zebrania się komisji stałych Rady Miasta.
Ad 10a.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2013 – 2022
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych wszystkich Komisji Stałych
Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 250/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022 została podjęta i
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 10b.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych wszystkich Komisji Stałych
Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 251/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2013 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 10c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXX / 227 / 12
RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE
POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji Handlu oraz Komisji
Budżetu.
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W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 252/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXX / 227 / 12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego została podjęta i stanowi załącznik
nr 8 do protokołu
Ad 10d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA
KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO
OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO W KATOWICACH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji Handlu oraz Komisji
Budżetu.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 253/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Ad 10e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA
LĘDZINY NR LVIII / 405 / 10 Z DNIA 25.03.2010 R. W SPRAWIE USTALENIA
ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji ds. Infrastruktury oraz
Komisji Budżetu. Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w
terminie od 1 – 15 marca br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie
w stosunku do projektu uchwały.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 254/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie zmiany
uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/ 405 / 10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny
została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 10f.
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2013”
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji Budżetu oraz Komisji
ds. Ochrony Środowiska. Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom
społecznym w terminie od 4- 18 marca br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne
uwagi ani opinie w stosunku do projektu uchwały.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny 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.
Uchwała nr XXXIII/ 255/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lędziny w roku 2013” została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 10g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W
LĘDZINACH PRZY UL. FREDRY ( NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO) –
NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT, Z PRZEZNACZENIEM POD
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO – USŁUGOWĄ
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji ds. Infrastruktury,
Komisji Budżetu oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXIII/ 256 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 20.03.2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry ( na
terenie Targowiska Miejskiego) – na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod
działalność handlowo – usługową została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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 XXXIII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 12
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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
Karolina Margaszewska
Obradom przewodniczyła
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