PROTOKÓŁ nr XXXVII/2013
obrad z XXXVII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 27.06.2013 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 XXXVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała Wicestarostę Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego Pana Henryka Barcika, Radnego
Powiatowego Pana Władysława Trzcińskiego, władze gminy Lędziny, Panią Skarbnik Dorotę
Przybyła- Paszek, 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”, Dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pana Andrzeja
Furczyka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Aleksandrę SkwaraZięciak, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz
Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę a także Panią Bernadettę Stachoń – Prezesa
Spółki „EKOREC”.
Powitała również przedstawicieli prasy oraz mieszkańców.
Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 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 wycofaniu punktu 10 g,
który dotyczy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dziesięciu lat,
z przeznaczeniem na cele statutowe fundacji. Przewodnicząca stwierdziła, że Radni wiedzą o
jakiej uchwale jest mowa, gdyż uchwała była omawiana na posiedzeniach komisji. Dodała
również, że gdyby Radni wyrazili zgodę na usunięcie w/w uchwały nastąpi przenumerowanie
kolejnych punktów porządku obrad.
Przewodnicząca poddała po głosowanie usunięcie z porządku obrad punktu 10g, który
dotyczy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dziesięciu lat,
z przeznaczeniem na cele statutowe fundacji.
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Po wprowadzeniu zmian posiedzenie sesyjne przebiegło według poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Lędziny
z
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dnia 23 maja 2013 roku.
Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
5. Informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat
stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych
do wakacji 2013 pod względem bezpieczeństwa.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
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) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą
Miejska Biblioteka Publiczna za 2012 rok;
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2012 rok;
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach za 2012 rok;
f) zmiany uchwały Nr XXVIII / 214 / 12 w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach;
g) przetargowej sprzedaży działek numer 2587/31, 2588/31, 2589/31 o łącznej
powierzchni 5,8282 ha, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul.
Hołdunowskiej i drogi krajowej S – 1;
h) zmiany uchwały Nr III / 10 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
i) poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
(z kwietnia 2013 r.).
11. Informacje.
12. Zakończenie.
4.

Porządek został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 23
MAJA 2013 ROKU
Radna H. Resiak przybyła na posiedzenie.
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 23 maja 2013 roku:
Stan radnych: 15, „za” - 15 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.
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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. Urbańczyk zapytał czy jest możliwość otrzymania
aktualnych
harmonogramów
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że jutro będą dostępne harmonogramy.
Radna K. Wróbel zwróciła się do Pana Piotra Buchty z zapytaniem dotyczącym terminu
wykonania asfaltowania ulic Hołdunowa, na których zakończono roboty kanalizacyjne
oraz zaznaczyła, że na ul. Palmowej już ponad miesiąc temu miał być wykonany asfalt.
Następnie zakomunikowała, że po wykonaniu robót kanalizacyjnych na skrzyżowaniu w
Hołdunowie przy ul. Gwarków i Murckowskiej zostały dziury i zapytała o termin ich
zalania.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że w dzielnicy Hołdunów jest duże
zaangażowanie i wykonawcy chcą prowadzić prace asfaltowe tak, aby po rozpoczęciu
prac był wykonany cały etap. Ponadto dodał, iż są ustalane z miastem warunki
przywrócenia dróg do stanu pierwotnego, gdyż w niektórych miejscach pojawiły się
problemy z odprowadzaniem wody, zabudową nowych kratek i zabudową dodatkowych
krawężników. Te czynności wykraczają poza inwestycję podobnie jak odwodnienie, w
związku z tym trwają dyskusje między Gminą a wykonawcą na temat dodatkowych robót
mających na celu odwodnienie dróg. W niektórych miejscach pojawiły się krawężniki
oraz kratki. Jeśli Gmina z wykonawcą dojdzie do porozumienia to rozpocznie się
asfaltowanie. Kolejno Prezes Spółki poinformował, iż na skrzyżowaniu ul. Gwarków z
Hołdunowską prace związane z przebudową kanalizacji dopiero są rozpoczęte.
Asfaltowanie tych dziur z punktu widzenia technologicznego nie ma sensu, ponieważ
będą w tym miejscu wykonywane prace kanalizacyjne co może jaszcze trochę potrwać.
Intencją wykonawcy nie jest opóźnianie prac, gdyż ponoszą oni opłatę za zajęcie pasa
drogi. W związku z tym im również zależy na jak najszybszym zakończeniu prac.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, że niektóre odcinki ulic są zalane delikatnym
asfaltem oraz zapytała, czy istnieje możliwość takiego wykonania na skrzyżowaniu ul.
Gwarków z Murckowską.
Prezes Spółki poinformował, że jest taka możliwość, ale gdy firma zacznie wykonywać
prace na tym terenie będzie trzeba to odkryć.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, że istniejące dziury są uciążliwe a na rozpoczęcie
robót można jeszcze długo czekać.
Prezes Spółki poinformował, że jest to uciążliwe w całym mieście, natomiast ze względu
na technologię jest to nieuzasadnione. Jeśli jest taka potrzeba to może uda się zmusić
wykonawcę do położenia w tym miejscu asfaltu. Ale położenie i późniejsze zerwanie
może wywołać negatywną opinię mieszkańców.
Radna K. Wróbel poinformowała, że do pokrycia na nawierzchni są dwie wielki dziury a
nie połacie oraz dodała, że nie chodzi o wylanie asfaltu tylko delikatne szlifki, które na
niektórych odcinkach m.in. na ulicach w Hołdunowie są wykonane.
Prezes Spółki poinformował, że na ulicach gdzie jest położona taka nawierzchnia trwają
prace odbudowujące po wykonaniu robót kanalizacyjnych oraz dodał, że w tych
miejscach nie będą już wykonywane wykopy, natomiast na skrzyżowaniu ul.
Murckowskiej z Gwarków będą jeszcze trwały pace. Kolejno zakomunikował, że
podczas rozmów z kierownikiem zapyta o postępy prac w powyżej wymienionym
rejonie.
Radna K. Wróbel zapytała czy ul. Betonowa jest uwzględniona wśród ulic, na których
będzie wykonywane odwodnienie oraz czy to będzie prowadzone do kanalizacji
ogólnospławnej a w późniejszym czasie deszczówki. Kolejno zwróciła się do Prezesa
Spółki z zapytaniem jak przewiduje wykonania odwodnienia ulicy Betonowej oraz
sąsiednich ulic. Podkreśliła, że w tamtym rejonie istnieją 3 kratki ściekowe.
Prezes Spółki poinformował, że trwają rozmowy na temat odtworzenia dróg dotyczące
zabudowy dodatkowych kratek ściekowych. Kolejno zakomunikował, że nie jest w stanie
odpowiedzieć na pytanie, czy na ulicy Betonowej będzie wykonywanie odwodnienie,
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ponieważ nie ma przy sobie projektu. Ideą jest rozdzielenie kanalizacji, gdyż nie chce
zostawiać żadnej kanalizacji ogólnospławnej.
Radna K. Wróbel dodał, że wymienia tą ulicę ze względu na to iż, w uchwale, która
będzie opiniowana na dzisiejszej sesji ul. Betonowa nie jest uwzględniona i nie ma
przewidzianych środków finansowych na położenie kratek ściekowych i wykonanie
odwodnienia poowyższej ulicy. Następnie dodała, że trwają rozmowy ale nie wiadomo
kiedy będą efekty a kanalizacja już tam jest wykonywana.
Prezes Spółki zakomunikował, że kanalizacja jest wykonywana, natomiast ul. Betonowa
prawdopodobnie jest na trzecim etapie. Wykonawcy teraz będą odtwarzać etap pierwszy
czyli ulice od Botanicznej w górę do ulicy Słonecznej.
Radna K. Wróbel poinformowała, że to jest inny kierunek.
Prezes Spółki zakomunikował, że kolejno będą odtwarzać następne ulice.
Radna K. Wróbel zapytała na jaki okres będą przewidziane następne ulice do wykonania
modernizacji i odwodnienia.
Burmistrz Miasta poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu sesji będzie opiniowana
uchwała, która wprowadza 1 mln 300 tys. zł na wykonanie modernizacji dróg i
odwodnienia. Sprawy dotyczące wyboru dróg i terminu były uzgadniane z wykonawcą.
Do października tę kwotę należy wykorzystać. Po tym okresie albo nawet wcześniej
będzie trzeba przeznaczyć kolejne sumy. Następnie Burmistrz Miasta zakomunikował, że
zakończył się przetarg dotyczący ulic, które są wyszczególnione w uchwale na połowę
lipca.
Radna K. Wróbel zapytała o orientacyjny termin wykonania asfaltowania ulic po
wykonaniu robót kanalizacyjnych oraz dodał, iż mieszkańcy chcą znać odpowiedź.
Prezes Spółki zakomunikował, że nie udzieli takiej informacji oraz, że musi się
skontaktować z kierownikiem. Wykonawcy są gotowi, tylko czekają aż zostanie ustalona
kwestia dodatkowych kratek ściekowych oraz krawężników.
Radna K. Wróbel stwierdziła, że zatem na dzień dzisiejszy trudno odpowiedzieć
mieszkańcom, kiedy będzie kładziony asfalt.
Prezes Spółki zakomunikował, że skontaktuje się z kierownikiem i w dniu 28 czerwca br.
będzie mógł udzielić odpowiedzi.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, że kanalizacja na ul. Murckowskiej będzie
wykonywana na odcinku od skrzyżowania na Hołdunowie do przejazdu kolejowego, w
związku z tym zapytała, czy jest przewidziana modernizacja dalszego fragmentu ul.
Murckowskiej oraz czy będzie to deszczówka czy kanalizacja.
Prezes Spółki poinformował, że w tym roku zgodnie z uchwałą o modernizacji sieci
będzie wykonane przyłączanie mieszkańców do nowej kanalizacji wykonywanej kiedyś
ale nowej. Natomiast od roku czy półtorej jest złożony wniosek o naprawienie w ramach
szkód górniczych kanalizacji deszczowej na ul. Murckowskiej czyli ciągu, który biegnie
za torami kolejowym w kierunku rowu Hołdunowskiego. W związku z tym spółka
oczekuje na realizację przebudowy, którą ma dokonać kopalnia.
Radna K .Wróbel zapytała, czy tę kanalizację będzie wykonywać kopalnia.
Prezes Spółki poinformował, że ma taką nadzieję.
Radna K. Wróbel upewniła się, czy chodzi o deszczówkę a nie kanalizację.
Prezes Spółki zakomunikował, że chodzi o deszczówkę, gdyż kanalizacja jest nowa,
natomiast deszczówka uległa wpływom eksploatacji szkód górniczych. Dodał również, że
nie tylko kanalizacja jest do odtworzenia, ale także rów między przepustem.
Radna K. Wróbel poruszyła kwestię klęski żywiołowej w postaci opadów, która
doprowadziła do zalania piwnic mieszkańców ul. Murckowskiej oraz dodała, że posesja
nr 33 oraz kolejne w głąb są terenem zalewiskowym w wyniku czego do piwnic dostała
się nie tylko woda ale także ścieki. Kolejno zapytała jak Prezes Spółki wytłumaczyłby
mieszkańcom powyższą sytuację.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że w części miasta jest jeszcze kanalizacja
ogólnospławna jeżeli napełni się ona wodą to część fekalii znajduje się tam gdzie nie
powinna. Przy takim opadzie wszystkie rury są pełne i na to nikt nie ma wpływu.
Podobna sytuacja dotyczy zalewania posesji. Mieszkańcy obarczają winą spółkę za to, iż
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na posesji zalega woda deszczowa. Jeśli to nie wynikło z przerwania ciągu to nie jest
wina spółka.
Radna K. Wróbel zakomunikował, że na ul. Murckowski nie ma kanalizacji
ogólnospławnej. Problem polega na tym, ze kanalizacja w tym momencie nie jest
wydolna i mieszkańcy się obawiają, że będą stale zalewani.
Prezes Spółki zakomunikował że jeśli dreny są wprowadzone do korb kanalizacji
sanitarnej to niestety może się tak dziać.
Radna K. Wróbel dodała, że dreny nie są wprowadzane do kanalizacji tylko do
deszczówki.
Radny J. Gondzik poruszył kwestię rozkopania przez firmę BUSKOPOL ulicy
Waryńskiego i Lewandowskiej oraz w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o
czyszczenie kratek ściekowych znajdujących się na ulicach, ponieważ przy tak dużych
ulewach są zalane domki fińskie.
Prezes Spółki „Partner” poinformował, że przy tak obfitych ulewach nie tylko domki
fińskie są zalewane oraz dodał, że wie iż kratki należy czyścić, ponieważ piasek jest na
pompowniach. Następnie dodał, że zwróci na to uwagę kierownikowi robót.
Wiceprzewodniczący Rady Pan K. Gut zakomunikował, że największym problemem
będzie wykonanie kanalizacji i odwodnienia ulic Ks. Kupilasa i Ks. Kontnego. W
związku z tym zapytał jak przewidziane jest rozwiązanie tego problemu.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że odbyły się spotkania z mieszkańcami
w powyższej sprawie. Sytuacja jest trudna, ponieważ spółka nie uzyskała pozwolenia na
przejście z kanalizacją deszczową na niektórych odcinkach. Kanalizacja deszczowa
prawdopodobnie będzie przebiegać przez ulicę Ks. Kontnego w dół do potoku
Ławeckiego w celu zapewnienia ochrony ulicy Ks. Kupilasa i wszystkim posesji leżącym
niżej oraz posesji leżącej przy ul. Brackiej. Kolejno dodał, że jest także problem z
przejściem kanalizacji sanitarnej, ponieważ posesje na rogu ul. Brackiej i Sobieskiego
leżą w samym dole i nie ma możliwości zebrania ścieków. Ze spotkania z mieszkańcami
wynika, że na parę domów, które tam są potrzebne byłyby 3 pompownie,
prawdopodobnie będzie zorganizowane trzecie spotkanie. Prezes Spółki „Partner”
zakomunikował, że rozmawiał z mieszkańcami i na dzień dzisiejszy nie uzyskał zgody na
przejście kanalizacji deszczowej.
Wiceprzewodniczący Rady Pan K. Gut poinformował, iż czas na zakończenie inwestycji
jest ograniczony oraz dodał, że nie można tak poważnej inwestycji prowadzić w
warunkach zimowych. Chodzi o uzyskanie zgody od mieszkańców, ten problem
powinien być rozwiązywany.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że jakiś czas temu została podjęta decyzja, iż
cała deszczówka od Góreczki jest prowadzona ulicą Ks. Kontnego. Po ulewach są
propozycje na zastosowanie innych rozwiązań, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie,
wszystko zależy od zgody mieszkańców. Jeśli nie, to zostanie przeprowadzone
odwodnienie ulicy Ks. Kontnego a stary kolektor, który biegnie ogródkami po posesjach
prywatnych zostanie poddany renowacji. Jest już wstępna zgoda na wprowadzenie
sprzętu w celu dokonania remontu.
Radny Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego Pan Władysław Trzciński zakomunikował, że
Powiat wraz z Gminą realizuje zadanie niezwykłe, które postawi miejscowość w gronie
Gmin, które pod względem ekologicznym będą najlepiej przygotowane. Zadanie to
wynika nie tylko z chęci, ale także obowiązku wynikającego z prawa europejskiego.
Według prowizorycznych obliczeń gdyby ta inwestycja nie była realizowana Gmina
miesięcznie płaciłaby po 170 tys. zł kary. W 2002/ 2003 roku zapadła decyzja, aby
przystąpić do opracowywania wniosku. Żadna Gmina w Powiecie BieruńskoLędzińskim nie pozyskała pieniędzy z Unii Europejskiej. Radny Powiatu zakomunikował
także, że Gminie Lędziny udało się pozyskać pieniądze i zwrócił uwagę w jakim okresie
to nastąpiło. Było tak ciężko, iż w 2003 roku nie było pieniędzy na wypłatę
pracowników. Radny Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego poinformował, że odbył 5 wizyt
w Ministerstwie i doszło do złożenia wniosku, który kosztował prawie 1 mln zł.
Przemawiający zakomunikował, iż dobrze, że Wysoka Rada oraz Władze realizują ten
temat oraz dodał, że w pierwszej kadencji również realizował wiele inwestycji m. in.
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zostało wykonane 14 km kanalizacji, prawie 8 km wodociągu, została wymieniona cała
sieć energetyczna miejskiego i wysokiego napięcia, telekomunikacja, światłowód,
gazociąg. Następnie zwrócił się z prośbą do Komendanta Straży Miejskiej oraz
Burmistrza Miasta, aby patrol miejski kontrolował wykonywanie prac kanalizacyjnych
oraz zwrócił uwagę na stan dróg.
Prezes Spółki „Partner” w ramach uzupełnienia informacji na temat zaawansowania prac
przy kanalizacji przedstawił dokument, na który spółka czekała kilka lat. Została
podpisana umowa na dofinansowanie, jednak nie było ostatecznego potwierdzenia, że
Gmina uzyska pieniądze. Potwierdzenie miało być dostarczone bezpośrednio z Brukseli,
gdyż projekt przewyższał kwotę 50 mln euro. Z upływem czasu projekt został
zaklasyfikowany jako mały, ponieważ wartość po przetargach spadła, w związku z tym
Gmina miała uzyskać potwierdzenia na gruncie krajowym z Ministerstwa Środowiska.
Tak też się stało, Gmina otrzymała potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dnia 27
maja br. w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej „Partner” sp. z o.o. na projekt uporządkowania gospodarki ściekowej.
Prezes Spółki zakomunikował, że właściwie powinno to wyglądać tak, iż najpierw się
dostarczane jest potwierdzenie a potem otrzymuje się umowę na dofinansowanie i
realizację. Jednak gdyby Gmina czekała na tą kolejność to realizacja byłaby rozpoczęta
dopiero teraz. Prezes Spółki dodał, że w potwierdzeniu jest wymieniona wysokość
dofinansowania.
Przewodnicząca Rady T. Ciepły poinformowała, że koło Kościoła na Goławcu powstało
rozlewisko oraz przypomniała, że można temu zapobiec poprzez doprowadzenie
odwadniającej nitki prowadzącej w kierunku szkoły przez posesję Państwa Wieczorek do
potoku Goławieckiego. Kolejno zapytała, kiedy będzie to zrealizowane, ponieważ po
każdych większych ulewach zalewane są sąsiednie domy.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że musi sprawdzić w harmonogramie oraz
dodał, iż mieszkańcy oczekują, że nagle zostaną wykonane prace odwadniające wielu
ulic. Wykonanie odwodnienia w tym rejonie wiąże się z realizacją wylotów potoku
Goławieckiego, natomiast budowa takiego wylotu podlega osobnej decyzji - pozwolenia
wodno- prawnego. W tej chwili spółka nie dysponuje takim pozwoleniem, dopiero po
jego otrzymaniu zostaną określone warunki.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą w związku z rozpoczęciem prac
kanalizacyjnych na ul. Goławieckiej, aby droga nie była przekonana jednocześnie w
kierunku Górek i Chełmu, gdyż spowoduje to utrudnienie dojazdu na Goławiec.
Burmistrz Miasta nawiązując do wypowiedzi Prezesa Spółki „Partner” zakomunikował,
że Gmina od października 2009 roku czekała na potwierdzenie otrzymania
dofinansowania. Były rozpisywane przetargi, przystąpienie do prac, ale nie było
potwierdzenia. Kolejno dodał, że gdyby Władze Miasta nie podjęły ponad 2,5 roku temu
decyzji o przystąpieniu do przetargu, to mogłyby czekać do 27 maja 2013 roku.
Radna H. Resiak zapytała o termin zakończenia prac kanalizacyjnych wykonywanych
przez firmę BUSKOPOL na ul. Lewandowskiej.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że łącznie z budową przyłączy i wpustów
ulicznych planowane zakończenie prac przypada na wrzesień bieżącego roku.
Radna K. Wróbel zapytała, na jakim etapie jest projekt dotyczący dopłaty do przyłączy.
Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że do tej pory zostały zbierane oświadczenia
mieszkańców. Projektowanie rozpocznie się dopiero po wyborze wykonawców,
ponieważ wykonywane jest to metodą zaprojektuj – wybuduj. W lipcu zostanie złożony
wniosek do Narodowego Funduszu o przyznanie środków, po tym rozpisany zostanie
przetarg na wykonanie, w którym zostaje określony zakres robót. W lipcu
prawdopodobnie zostanie złożony wniosek, koło sierpnia może być on rozstrzygnięty i
we wrześniu przetarg.
Radny B. Musioł zwrócił się do Prezesa Spółki „Partner” w imieniu mieszkańców ul.
Paderewskiego z prośbą o bardziej wyraziste oznakowanie dróg przez firmy wykonujące
prace.
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Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że przekaże powyższą uwagę kierownikowi i
dodał, że oznakowania, które istnieją są zatwierdzone planem ruchu. W związku z tym
poprosił o zwracanie uwagi, jeżeli są jakieś braki.
Ad 5.

INFORMACJA KOMISJI HANDLU, USŁUG, KOMUNIKACJI, ŁADU I
PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TEMAT STANU BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO W LĘDZINACH ORAZ PRZYGOTOWANIE SŁUŻB
RATOWNICZYCH DO WAKACJI 2013 POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA.
Przewodnicząca Rady powitała przybyłego na posiedzenie sesyjne Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego Pana Marka Spyrę.
Radny
E.
Chrostek
przedstawił
informację
Komisji
Handlu,
Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat stanu bezpieczeństwa
publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 2013 pod
względem bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. Radny poinformował
również, że całodobowo działa laboratorium analityczne oraz RTG. Pacjenci na wniosek
lekarza mają możliwość skorzystania z nich.
Ad 6.
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 3 do powyższego protokołu.
Ad 7.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do powyższego protokołu. Następnie
przedstawił sprawy prowadzone przez Wydział Geodezji oraz Wydział Infrastruktury i
Gospodarki Miejskiej. Kolejno przedstawił relację z kataklizmów, które dotknęły Lędziny,
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. Burmistrz Miasta odczytał fragmenty pisma z
Ministerstwa Administracji Cyfryzacji dotyczące zasad udzielania ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i
pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej mających miejsce w 2013 roku począwszy od maja tego roku na
remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 6 do
protokołu. Następnie zakomunikował, że 21 czerwca br. Gmina otrzymała zwrot podatku
VAT dotyczącego działki DROG- BUD w wysokości 1 336 300 zł.

Ad 8.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Cz. Orzegowski w imieniu swoim oraz mieszkańców Zamościa złożył
podziękowania za pomoc udzieloną po gradobiciu Panu Piotrowi Czerniakowi, Panu
Jankowi Słonince oraz Straży Pożarnej i zwrócił się o zamieszczenie powyższego
podziękowania w gazecie lokalnej.
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Wiceprzewodniczący Rady K. Gut odczytał petycję złożoną przez mieszkańców ulicy
Matejki skierowaną do Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącej Rady, stanowiącą
załącznik nr 7 do protokołu.
Burmistrz Miasta w związku z odczytaną petycją zakomunikował, iż zostały ustalone
zasady jak będą odtwarzane nawierzchnie dróg. Gmina i tak bardzo dużo zyskuje,
ponieważ jeżeli gdzieś był po części ściągany asfalt to droga zostanie odtworzona od
krawężnika do krawężnika czyli całość nawierzchni. Drogi mają być odtwarzane do stanu
pierwotnego. Takich dróg jak ulica Matejki jest więcej, ponieważ kilka lat temu około 4
km dróg było wykonane ścierem asfaltowym. Teraz wszędzie musiałby zostać położony
asfalt. Obecnie Gmina musi ponieść koszt 1 300 000 zł , już 130 000 zł zostało
przeznaczone na tę inwestycję. W tym roku Gmina musi przekazać Spółce „Partner”
2 800 000 zł. Razem wynosi to 4 200 000 zł. Ulicę Jana Matejki trzeba byłoby wykonać
od podstaw wraz z pozwoleniem na budowę, ponieważ można ją odtworzyć, ale
zrobienie jej w innej technologii jest inną sprawą. Kolejno Burmistrz Miasta
zakomunikował, że będzie dążył do tego, aby droga była lepsza, natomiast żeby pokryć
to asfaltem musi być zgoda na budowę, zadanie inwestycyjne, ale przede wszystkim to
muszą zostać na to wygospodarowane pieniądze.
Radny E. Chrostek zwrócił się z zapytaniem do Prezes Spółki „EKOREC” Pani
Bernadetty Stachoń, czy w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie odebrana m.in. szafa czy wersalka.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że zostanie to odebrane i zwróciła się z
prośba o wystawienie przedmiotów przed godziną 06.00, ponieważ obie spółki będące w
konsorcjum odpowiedzialne za odbiór tych odpadów czyli „EKOREC” i „SITA”
rozpoczynają pracę od 06.00. Organizując tę mobilną zbiórkę Spółki wyszły naprzeciw
mieszkańcom, którzy ucierpieli w powodzi. Każdy, kto wytworzy odpady w innym
terminie, może je dostarczyć na ul. Fredry 98,gdzie zostaną one odebrane.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się do Burmistrza Miasta o podanie stawek
czynszu, które zostały ustalone w wydanym przez Burmistrza rozporządzeniu w sprawie
ustalenia stawek czynszu za najem samodzielnych lokali usługowych usytuowanych na
parterze budynku położonego przy powstającym Placu Miejskim pod nazwą Plac Farski
w Lędzinach.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że nie są to stawki porażające. Władze liczą na
przetarg i licytację. Głównym zamysłem Burmistrza było to, aby miliony wydane na Plac
Farski ożywiły tamto miejsce. Aby zachęcić mieszkańców czynsze wyjściowe nie są
wysokie. Kolejno Burmistrz Miasta przedstawił stawki czynszu:
dla lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej stawka
czynszu wynosi 5 zł netto miesięcznie za m²;
dla lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo – usługowej stawka
czynszu wynosi 15 zł netto miesięcznie za m².
Powyższe ceny są wyjściowe i zostanie ogłoszony przetarg.
Radna K. Wróbel zwróciła się do Prezes Spółki „EKOREC” Pani Bernadetty Stachoń z
zapytaniem, gdzie zostanie umieszczona informacja o odbiorze odpadów
wielkogabarytowych.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że zgodnie z podpisaną umowa
harmonogramy muszą znaleźć się na stronie internetowej z numerem zamawiającego czyli
Gminy Lędziny oraz na stronach internetowych Spółki „MASTER”, „SITA” i „
EKOREC”. Informacje najprawdopodobniej będą umieszczone na tej stronie oraz na
stronie Urzędu Miasta w dniu 28 czerwca br. Oprócz tego każdy mieszkaniec w wersji
papierowej otrzyma harmonogram do ręki w trakcie pierwszego wywozu. Takie są zapisy
specyfikacji i od 1 lipca poszczególne grupy będą otrzymywać wersję papierową
harmonogramu.
Radna K. Wróbel zapytała, czy teraz odbędzie się zbiórka oraz czy przedstawiony
harmonogram jest nowy.
Prezes Spółki „EKOREC” potwierdziła, że harmonogram jest nowy, zbiórka odpadów
selektywnych została przeprowadzona od 17 czerwca. Każdy z mieszkańców otrzymał
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worki a później obowiązkiem Spółki będzie dostarczenie kompletu worków w trakcie
odbioru selektywnych surowców zgodnie z harmonogramem.
Radna K. Wróbel zapytała, czy mieszkaniec otrzyma kompletną papierowa wersję
harmonogramu.
Prezes Spółki „EKOREC” potwierdził oraz dodała, że dodatkowo informacja będzie
udostępniona na stronie internetowej konsorcjum.
Radna K. Wróbel zapytała, która firma będzie zajmowała się wymianą kubłów oraz
dostarczeniem nowych pojemników.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że zgodnie z umową konsorcjum Spółka
„MASTER” jest odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów, natomiast Spółka
„SITA” i „EKOREC” za odbiór odpadów. Rynek lędziński został podzielony na obszary:
70% rynku obsługuje Spółka „EKOREC”, natomiast 30% Spółka „SITA”. Zgodnie z
harmonogramem odbiór odpadów zmieszanych będzie odbierany przez poszczególne
spółki z podziałem na poniższe grupy :
od grupy 1 do 10 obsługuje Spółka „EKOREC” ;
od 11 do 14 Spółka „SITA”.
Natomiast zbiórka odpadów selektywnych uwzględnia poniższy podział:
od grupy 1 do 4 odpady odbiera Spółka „EKOREC”
od 5 do 9 Spółka „SITA”.
Mieszkańcy posesji, od których odpady będą odbierane przez Spółkę „EKOREC” będą
miały wymieniane pojemniki przez Spółkę „EKOREC” , na posesjach gdzie będzie
docierać Spółka „SITA” to ona jest odpowiedzialna za wymianę pojemników. Wszystkie
pojemniki należące do Spółki „EKOREC” pozostają na posesji i będą sukcesywnie
wymieniane w trakcie trwania umowy według zasady, że jeden pojemnik jest
przeznaczony na dwie osoby zgodnie z deklaracją, że każdy segreguje śmieci. Jeśli
mieszkańcy będą chcieli mieć więcej pojemników to mogą je zakupić na własność.
Sukcesywnie każda ze Spółek będzie wymieniać pojemniki, a teraz mieszkańcy będą
korzystać z dotychczas używanych pojemników również zgodnie z zasadą - jeden
pojemnik na dwie osoby.
Radna K. Wróbel zwróciła się do Burmistrza Miasta z zapytaniem, czy wynik przetargu na
świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Lędziny oraz usług edukacji ekologicznej i promocji
ekologii jest tajny. Kolejno zakomunikowała, iż czytając informację zawartą w miejskim
BIP-ie można odnieść wrażenie, że nie jest zupełnie jawny, ponieważ nie ma tam
informacji najważniejszej a mianowicie kwoty jaką mieszkańcy będą musieli zapłacić za tę
usługę. Następnie zakomunikowała, iż nie twierdzi, że skład konsorcjum, które będzie
odbierać śmieci ma dla zdecydowanej większości Lędzinian w Lędzinach ogromne
znaczenie, ale uważa, że brak informacji, ile będzie to kosztowało jest dużym
niedopatrzeniem. Korzystając z BIP-u zamiast zbiorczego zestawienia ofert oraz
streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, które rzekomo można pobrać ze strony
w formacie PDF można otrzymać zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w
którym można przeczytać, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza. Czy można tego typu
sformułowanie użyć w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę tak jak było w
przypadku Lędzin. Kolejno zakomunikowała, iż z bieruńskiego BIP-u można się
dowiedzieć, że miasto Bieruń za odbieranie i za gospodarowanie odpadów komunalnych
będzie płaciło brutto 7 361 649, 36 zł. Na stronie internetowej lędzińskiego BIP- u nie jest
wskazana kwota jaką będzie płaciło miasto Lędziny za tę usługę. Kolejno zwróciła się o
podanie kwoty brutto oraz dodała, iż na dzisiejszym posiedzeniu sesyjnym Burmistrz
Miasta udzielił powyższej informacji, natomiast chodzi o poinformowanie mieszkańców.
Na stornie internetowej nie ma takiej wiadomości.
Burmistrz Miasta Lędziny zakomunikował, że nie wyobraża sobie, iż na stronie
internetowej nie ma zamieszczonej kwoty brutto, powyższa suma była podana i wynosi
6 719 959, 40 zł. Na tą sumę został rozstrzygnięty przetarg, zgłosił się tylko jeden oferent
więc wybrano najkorzystniejszą ofertę. Takie są wymogi ustawowe oraz nazewnictwo, na
które Władze Miasta nie mają wpływu. Burmistrz Miasta poinformował również, że
stawka za odbiór odpadów komunalnych została uchwalona w wysokości 12 zł od osoby
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oraz, że może przedstawić wyliczenie, ile to będzie kosztowało, ale nie wiadomo jak
będzie to wyglądać w ciągu 2,5 lat. Na dzień dzisiejszy zostało złożonych 14 871
deklaracji a powinno wpłynąć 16 287. Wysłano 168 wezwań do mieszkańcom z
budynków jednorodzinnych, od których nie wpłynęły deklarację i uzyskano od nich 108
deklaracji. Teraz jest czas na ewentualne sprawdzanie, czy osoby, które złożyły deklarację
uwzględniły w niej wszystkie osoby zamieszkujące. Nie wszystkie osoby zameldowane
zamieszkują w Gminie. Może się ukazać, że nie uzyskamy więcej deklaracji niż 14 871. W
uchwale musiały zostać uwzględniane wszystkie osoby zameldowane czyli 16 287.
Następnie Burmistrz Miasta zakomunikował, że gdy zostanie uwzględniony strumień
odpadów, który ma trafić do Spółki „MASTER” oraz suma jaka zostanie pozyskana od
przedsiębiorców w ciągu 3,5 roku uzyskana zostanie kwota 13,84 zł przy 100 %
ściągalności, która nigdy się nie zdarza. Zgodnie z uchwałą mieszkaniec będzie płacił 12
zł. Założona początkowo kwota w wysokości 13,50 zł w dużym stopniu nie odbiegała od
rzeczywistości.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, iż jej pytanie nie dotyczyło sumy, jaką będzie płacił
mieszkaniec, tylko wyniku przetargu oraz zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta o
sprawdzenie czy na stronie BIP- u jest podana kwota brutto. Kolejno dodała, że dopiero na
dzisiejszym posiedzenie sesyjnym uzyskała informację o kwocie przetargu.
Następnie zapytała jakie ulice zostały ujęte w zadaniu: przebudowa ulic gminnych w
Lędzinach w zakresie odwodnienia - etap pierwszy. Zapytała również, czy to są wszystkie
ulice, które zostały ujęte w uchwale, czy te ulice są podzielone na etapy. W uchwale nie
ma zaznaczonego etapu pierwszego, drugiego i trzeciego tylko są podane ulice na których
będzie wykonywana modernizacja odwodnienia.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że Gmina musi dysponować kwotą 1 300 000 zł i
ogłosić przetarg, ponieważ naciskają wykonawcy, gdyż chcą asfaltować drogi.
Prawdopodobnie w październiku będzie potrzebna kolejna suma pieniędzy, która zostanie
przeznaczona na wykonywanie robót na następnych ulicach. Koniecznym jest ogłoszenie
przetargu, po którym wykonawcy rozpoczną prace.
Radna K. Wróbel zapytała, czy poniżej wymienione ulice: Trójkątna, Miłosza, Olimpijska,
3-go Maja, Reja, Panoramy, Górnicza, Łukasińskiego, Łanowa zostały ujęte do zadania przebudowa ulic gminnych w Lędzinach w zakresie etapu pierwszego.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że to są ulice, na których już należy rozpocząć prace.
Firma MACHNIK na niektórych wyżej wymienionych ulicach położyła pierwszą warstwę,
w której będą wycinane wpusty.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, iż zadała powyższe pytanie, ponieważ nie ma
wyjaśnione co oznacza etap pierwszy.
Burmistrz Miasta poinformował, iż na posiedzeniu komisji mówił, że pieniądze na tę
inwestycję są potrzebne natychmiast, ponieważ wykonawcy naglą. Można to nazwać
pierwszą częścią lub etapem.
Radna K. Wróbel zapytała ponownie czy wymienione wyżej przez nią ulice należą do
etapu pierwszego.
Burmistrz Miasta odpowiedział twierdząco.
Radna K. Wróbel zapytała, kto obecnie pełni funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że obecnie nie ma takiego stanowiska. W momencie
gdy Pan Jan Słoninka został Komendantem Miejskim do 01 lipca br. ma w czynnościach
doprowadzenie spraw do końca. Natomiast od 01 lipca zostaną te czynności przydzielone
jednemu z pracownikowi Urzędu Miasta . Na to stanowisko nie będzie ogłaszany konkurs.
Radna K. Wróbel zapytała, jaką dodatkową kwotę zapłaty przewidział Burmistrz Miasta
dla Redaktor Małgorzaty Jędrzejczyk za redagowanie gazety samorządowej.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że jest to pomniejszenie i powiększenie o około 150 zł
oraz dodał, że w przypadku stanowiska jakie zajmuje Pani Małgorzaty Jędrzejczyk nie
powinno to zostać ujawnione, ponieważ Pani Małgorzata Jędrzejczyk nie składa
oświadczenia majątkowego i tego typu zarobki są objęte tajemnicą.
Radna K. Wróbel zakomunikowała, że Burmistrz Miasta na posiedzeniach Komisji
zobowiązał się, iż konkretnie określi jaką dodatkową kwotę otrzymuje Pani Małgorzata
Jędrzejczyk oraz dodała, że nie pyta o płacę.
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Burmistrz Miasta zakomunikował, że już wymienił tę kwotę.
Radna K. Wróbel poinformowała, iż Burmistrz Miasta zobowiązał się podać tę kwotę więc
to nie była żadna tajemnica.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że Pani Małgorzata Jędrzejczyk otrzymuje dodatkowo
150 zł brutto.
H. Resiak zwróciła się do Prezesa Spółki „EKOREC” z zapytanie o tryb postępowania w
przypadku mieszkańców, którzy nie wypowiedzieli dotychczas obowiązujących umów ze
Spółką „EKOREC”.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że rozwiązania umowy są weryfikowane. W
momencie jeżeli konkretnie będzie wiadomo, kto nie rozwiązał umowy to wtedy Spółka
będzie rozwiązywać umowę na zasadzie porozumienia stron bez żadnych konsekwencji.
Radny J. Gondzik zapytał o zbiórkę odpadów na ul. Hołdunowskiej w blokach.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że dotyczy to budynków jednorodzinnych
oraz odczytała istniejący zapis „Na terenie zabudowy wielorodzinnej zgodnie z
specyfikacją i uchwałą Rady Miasta odbiór odpadów zmieszanych będzie się odbywał 2
razy w tygodniu, odbiór odpadów selektywnych 2 razy w miesiącu”. Dodała także że nie
jest to ujęte w harmonogramie, odbiór będzie się odbywał zgodnie ze specyfikacją lub
warunkami umowy. Dlatego, że mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej nie interesuje,
kiedy będą opróżniane pojemniki, mają być pojemniki czyste i puste. Odbiór odpadów
zmieszanych będzie się odbywał najprawdopodobniej w poniedziałek i czwartek lub
piątek. Jeżeli chodzi o zbiórkę selektywną to będzie się ona odbywać w pozostałe dni
tygodnia.
Radny J. Gondzik zapytał o tworzenie gniazd.
Prezes Spółki „EKOREC” poinformowała, że gniazda będą tworzone od dnia 28 czerwca
br. i ma nadzieję, że wszystkie powstaną w pierwszym tygodniu. Jednak zakupienie
pojemników w chwili obecnej jest trudne, gdyż na rynku pojemniki są trudno dostępne.
Radny J. Gondzik zakomunikował, że mieszkańcy Hołdunowa protestują, aby gniazda nie
były umieszczane pod oknami.
Prezes Spółki „EKOREC” zakomunikowała, że są to bloki inżynieryjne i gniazdo jest na
wysepce blisko piaskownicy. Bardzo niefortunne miejsce, gdyż nie ma przygotowanego
podłoża. Kolejno dodała, że może zostanie wybrane inne dogodniejsze miejsce. To jest
tylko sugestia, na wyżej wymienionym rejonie odpady będą odbierane przez Spółkę
„EKOREC”.
Radny E. Urbańczyk zakomunikował, że do tej pory z Urzędu Miasta mieszkańcy
dostawali worki dla posesji zagrożonych i zapytał, czy od dziś będzie za darmo piasek.
Mieszkańcy nie wiedzą, czy mają płacić.
Burmistrz Miasta odpowiedział twierdząco. Na ul. Ks. Kupilasa został postawiony
kontener na koszt miasta, który będzie odbierany przez Spółkę „EKOREC” gdzie
mieszkańcy mogą wrzucać rzeczy nienadające się do użytku po powodzi. Także będzie
zgromadzony piasek przy straży pożarnej i będą wydawane worki płócienne.
E. Urbańczyk zapytał czy prawdą jest, że została zakończona adaptacja budynków
socjalnych i będą one odebrane w najbliższym czasie.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że w swoim sprawozdaniu przytoczył informację, że w
dniu 28 czerwca br. ma odbyć się nadzór budowlany i to jest ostatni etap dopuszczenia
mieszkań do użytku.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta z
zapytaniem, czy prawdą jest rozważanie wydzierżawienia bądź zakupienia kilku
kontenerów mieszkalnych dla osób, które są szczególnie oporne i uciążliwe w
zamieszkiwaniu w zabudowie wielorodzinnej.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to rozważane.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna poinformował, że cieszy się iż Władze Gminy
zastawiają się nad tym.

Ad 9.
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WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Radna H. Resiak zawnioskowała o zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu
Miasta numerów kont oraz dodała, iż mieszkańcy mają trudności ze znalezieniem numeru
konta, jeśli chcą ponieść opłatę od pełnomocnictwa. Kolejno dodała, że istnieją konta
dotyczące opłat skarbowych czy opłaty za użytkowania wieczyste. Na stronach
internetowych innych miast konta są łatwo dostępne.
Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła- Paszek poinformowała, że jest jedno konto
przeznaczone do tego typu opłat i prawdopodobnie jest umieszczone na stronie
internetowej ale być może musiałoby ono zostać umieszczone w bardziej widocznym
miejscu.
Radna H. Resiak zakomunikowała, że w większości miast numery kont są rozdzielone.
Kolejno poprosiła, aby umieścić informację, że pod danym numerem konta można
dokonywać wszystkich opłat.
Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła- Paszek zakomunikowała, iż nie będzie problemu
gdy na pierwszej stronie Urzędu Miasta zostanie umieszczony migający numer konta oraz
zakomunikowała, że to może również usprawnić wpłaty dotyczące śmieci.
Radna H. Resiak zawnioskowała o zabezpieczenie ogrodzenia placu zabaw przy ul.
Grunwaldzkiej w postaci barierki.
Burmistrz Miasta zakomunikował, iż tydzień temu zlecił wykonanie powyższego
zabezpieczenia Wydziałowi Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.
Radna H. Resiak zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta o udzielanie konkretnych
odpowiedzi na zadawane pytania. Kolejno poinformowała, że na ostatniej sesji zadała
pytanie dotyczące ul. Pokoju. Wiadomo, że budowa powyższej ulicy jest związana z
pracami kanalizacyjnymi. Następnie dodała, że od Radnego Powiatowego Pana
Władysława Trzcińskiego uzyskała bardziej szczegółowe informacje na ten temat.
Odpowiedź jaką uzyskała na zadane pytanie brzmiało „Wydział Infrastruktury i
Gospodarki Miejskiej przekazał Pani wniosek do PZD Bieruń”. Dodała, że jeśli będzie
chciała zapytać o to pismo to nie ma szczegółowych informacji dotyczących np. sygnatury.
Zastępca Burmistrza Miasta Pan Marek Bania zakomunikował, że przez 2 tygodnie
próbował skontaktować się z Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, ale była na
zwolnieniu lekarskim. W związku z tym w celu uzyskania informacji skontaktował się z
byłym Dyrektorem- obecnie odpowiedzialnym za inwestycje, który zasugerował napisanie
pisma skierowane do PZD. Pismo zostało napisane i trwa oczekiwanie na odpowiedź.
Kolejno zakomunikował, że jak zostanie uzyskana odpowiedź to zostanie dostarczona
radnej.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że Gmina Lędziny i zdecydowana większość Gmin Powiatu BieruńskoLędzińskiego poradziła sobie wzorowo z kulawą ustawą śmieciową w przeciwieństwie do
miasta stołecznego Warszawy”.
Radna K. Wróbel cyt.: „Na początku pragnę podziękować służbom miejskim, a przede
wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej za ofiarną i pełną determinacji pracę
przy usuwaniu skutków, nasilonych ostatnio na terenie naszego miasta, klęsk żywiołowych.
Podczas posiedzenia komisji ds. Infrastruktury zgłaszałam fakt braku wykończenia
nawierzchni po położeniu kanalizacji na wielu Hołdunowskich ulicach. Ostatnie ulewy
powodujące zalania ulic i domów w tej części miasta (ulica Hołdunowska jest tu
najbardziej wymownym przykładem) pokazały jak ten problem jest poważny. Rwąca woda
porywa piach i zanieczyszczenia z nieasfaltowanych ulic i zamula i tak niewydolny system
instalacji deszczowej. Pogarsza to możliwości spławne systemu i powoduje dodatkowe
koszty związane z koniecznością dodatkowego czyszczenia rurociągów.
Koszmar mieszkańców Hołdunowa powiększa jeszcze fakt, że instalacja deszczowa pełni
również rolę instalacji kanalizacyjnej. Mają więc oni na posesjach i w domach deszczówkę
zmieszaną z fekaliami. Dlatego ponownie apeluję o racjonalne prowadzenie asfaltowania
dróg po położeniu instalacji kanalizacyjnej. Ulica Palmowa na położenie asfaltu czeka już
ponad miesiąc.”
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Ad 10a.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2013 – 2022
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
Burmistrz Miasta zwrócił się do Skarbnika Miasta Pani Doroty Przybyłej- Paszek o
wyjaśnienia.
Skarbnik Miasta zwróciła się z prośbą o wykreślenie w załączniku nr 3 w punkcie „a”
poniższego zdania: ”Ponadto w ramach wydatków majątkowych zwiększono limit wydatków
na 2013 rok na zadanie pod nazwą budowa sieci wodociągowej ul. Reja”. Zdanie nie
wpływa na część cyfrową ani merytoryczną treści uchwały natomiast jest zbędne w tym
punkcie.
Radna H. Resiak zapytała, skąd Gmina pozyskała 80 tys. zł na zwiększenie wydatków w
ramach modernizacji sieci wodociągowej ul. Reja.
Skarbnik Miasta zakomunikowała, że wpłynął zwrot podatku VAT w związku z tym
wydatek rzeczywisty na zakupie gruntu pod inwestycję zdecydowanie jest niższy. Zmiany
w budżecie, które będą opiniowane dotyczą zmniejszenia wydatku o 1 300 000 zł z
przeznaczeniem na modernizację poszczególnych ulic wraz z wykonaniem odwodnienia
oraz na wykonaniu na pozostałych ulicach samego odwodnienia i dodatkowo budowa sieci
wodociągowej na ul. Reja.
Radna H. Resiak zapytała, czy z zaplanowanych środków na lata 2012 – 2013 a
przewidzianych na budowę sieci wodociągowych przy ul. Lewandowskiej, Jemiołowej i
pozostałych Katłowicza, Ławeckiej zostały już wydatkowane jakieś środki i czy zostały
podjęte jakieś czynności.
Skarbnik Miasta zakomunikowała, że zostały już wydatkowane środk,i ale nie jest w stanie
podać kwot, na pewno zostały zlecone projekty.
Naczelnik Wydziały Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej Pan Jacek Saternus
zakomunikował, że zostały zlecone projekty i do tej pory środki zostały wydatkowane
tylko na to. Po projektach będą kolejne procedury przetargowe.
Radna H. Resiak zakomunikowała, że z uzasadnienia do kolejnej uchwały wynika, iż w
pierwszej kolejności z wszystkich wymienionych ulic zostanie wybudowana sieć na
ul. Reja z uwagi na fakt, że w tym roku będzie nałożona górna nawierzchnia asfaltowa
dlatego, aby uchronić przed dewastacją drogę zasadnym jest wykonanie budowy tego
wodociągu. Wcześniej Prezes Spółki „Partner” zakomunikował, że na ul. Lewandowskiej
we wrześniu zostanie położona nawierzchnia asfaltowa wraz z przyłączami. W związku z
tym zapytała jak to będzie wyglądało, ponieważ może dojść dość do dewastacji.
Skarbnik Miasta zakomunikował, że jest to uzależnione od przebiegu wodociągu.
Burmistrz Miasta zakomunikował, że ul. Lewandowskiej ma bardzo szerokie pobocza
i można wykonać przewierty na drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o ul. Reja tam nie ma
poboczy ani chodników. Według projektu musi to być umiejscowione pod asfaltem dlatego
ul. Reja musi być skończona w całości.
Radna H. Resiak w związku z powyższym zapytała, czy sieć wodociągowa ul .Reja będzie
w ulicy.
Burmistrz Miasta poinformował, że na powyższej ulicy tak będzie to wykonane.
Radna H. Resiak zwróciła uwagę, że na ul. Ławeckiej jest już wykonana kanalizacja, która
jest przygotowana do budowy i oddana.
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.
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Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XXXVII/ 271/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022 została podjęta i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 10b.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji ds. Infrastruktury,
Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.
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 XXXVII/ 272/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2013 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 10c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA 2012 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznej Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
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 XXXVII/ 273/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska
Biblioteka Publiczna za 2012 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad 10d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY POD NAZWĄ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZA 2012 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznej Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
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 XXXVII/ 274/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2012 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu
Ad 10e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH ZA 2012 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznej Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
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 XXXVII/ 275/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Lędzinach za 2012 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 10f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII / 214 / 12 W
SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 29
maja br. do 12 czerwca 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
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 XXXVII/ 276/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII / 214 / 12 w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 10g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY
DZIAŁEK NUMER 2587/31, 2588/31, 2589/31 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI
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5,8282 HA, POŁOŻONYCH W LĘDZINACH, OBRĘB HOŁDUNÓW, W
REJONIE UL. HOŁDUNOWSKIEJ I DROGI KRAJOWEJ S – 1
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych Komisji ds. Infrastruktury,
Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.
Radna H. Resiak zapytała, czy było scalenie numeracji działek oraz czy podana
numeracja jest aktualna.
Burmistrza Miasta poinformował , że nastąpiło scalenie oraz że podana numeracja jest
aktualna.
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 XXXVII/ 277 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie
przetargowej sprzedaży działek numer 2587/31, 2588/31, 2589/31 o łącznej powierzchni
5,8282 ha, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi
krajowej S – 1 została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 10h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR III / 10 / 10
RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU W SPRAWIE
OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU KONSULTOWANIA Z
RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PROJEKTÓW AKTÓW
PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 21
maja br. do 04 czerwca br. W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi Regionalnego Forum
Obywatelskiego w stosunku do projektu uchwały.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznej Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
Radna K. Wróbel cyt.: „Jestem przeciwna skracaniu czasu na konsultacje społeczne aktów
prawa miejscowego. Ustawowe ograniczenie możliwości składania uwag do projektów
prawa miejscowego tylko do organizacji pozarządowych stwarza poważne utrudnienie dla
tych mieszkańców, którzy chcą wnieść zasadne i merytoryczne uwagi. Aby je przedstawić
muszą oni dotrzeć do stowarzyszenia czy fundacji, które statutowo zajmują się
konsultowanymi problemami. Zaproponowana zmiana paragrafu 5 procedowanej uchwały
nie gwarantuje 14 dniowego okresu konsultacji. Ogranicza to bardzo możliwości
wypowiadania się w sprawach miasta tych mieszkańców, którzy nie należą do żadnych
stowarzyszeń. Ta sama kwestia dotyczy ograniczania liczby miejsc do jednego, w których
ogłoszenie to będzie zamieszczane. Jaki jest cel tego ograniczenia? Moim zdaniem nowy
zapis powinien zostać rozszerzony na wszystkie tablice ogłoszeniowe będące własnością
Urzędu Miasta Lędziny. Podjęcie prób dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców jest
jak najbardziej zasadne w przypadku konsultowania projektów prawa miejscowego.
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Warto korzystać z bogatego doświadczenia i wiedzy mieszkańców naszego miasta. W
ogłoszeniach powinniśmy podpowiedzieć mieszkańcom do jakich stowarzyszeń mogą się ze
swoimi uwagami zwrócić, by spełnione były zapisy ustawowe.”
Sekretarz Miasta Pani Alicja Bobiec wyjaśniła, że uchwała dotyczy konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pożytku publicznego działającymi
na terenie Gminy Lędziny. Jest podjęta druga uchwała, która dotyczy konsultacji
społecznych na terenie Gminy Lędziny z mieszkańcami. Konsultacje z mieszkańcami są
ogłaszane na wszystkich tablicach ogłoszeń, które znajdują się na terenie Gminy Lędziny.
Zmieniając powyższą uchwałę będzie istnieć możliwość skrócenia okresu konsultacji do 7
dni z uwagi na powstające trudności w synchronizowaniu uchwał z Sesjami Rady Miasta.
Konsultacje będą mogły się odbywać w terminie 14 dniowym i najpewniej w większości
przypadków tak będzie. Chodziło o uchwały, które wpływają w trybie pilnym i nad
którymi Radni muszą zagłosować na sesji następnej. Wtedy termin 14 dni uniemożliwia
wprowadzenie uchwały pod obrady sesji Rady Miasta. Jeżeli chodzi o tablicę ogłoszeń to
uchwały do konsultacji z organizacjami pożytku publicznego zawsze były wywieszane na
tablicy przy ul. Lędzińskiej 55. W innych Gminach konsultacje społeczne są
przeprowadzane w 80 % tylko i wyłącznie przy pomocy strony internetowej Urzędu.
Władze Miasta wychodzą naprzeciw mieszkańcom czy organizacjom pożytku
publicznego, których przedmiotem działalności statutowej jest właśnie ten projekt uchwały
w statucie tej organizacji, która będzie konsultować dany projekt aktu prawa miejscowego
musi się znajdować odniesienie właśnie do tej problematyki. W związku z tym byłoby to
utrudnieniem, gdyby te konsultacje odbywały się tylko i wyłącznie poprzez stronę
internetową. Rada Gminy postanowiła uwzględnić w pierwotnej uchwale, żeby projekty
uchwał były również wywieszane na tablicy ogłoszeń. Ten zapis był nieprecyzyjny.
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” –
„wstrzymujących się” – 0 głosów.

1 głos (radna K. Wróbel),

Uchwała nr XXXVII/ 278 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr III / 10 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została podjęta i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 10i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POPARCIA STANOWISKA ZARZĄDU
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW W SPRAWIE PROJEKTU
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 (Z KWIETNIA 2013 R.).
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię merytorycznych wszystkich Komisji Stałych
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
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Uchwała nr XXXVII/ 279 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2013 roku w sprawie
poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (z
kwietnia 2013 r.). została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 11.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady odczytała odpis wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 roku sprawy ze
skargi Prokuratury Okręgowej w Katowicach na uchwałę Rady Miasta Lędziny z dnia 30
września 2010 roku Nr LXVIII / 45 / 0 w przedmiocie szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych, oddalając skargę. Niniejszy odpis stanowi załącznik nr 17 do
protokołu. Kolejno odczytała pismo skierowane na ręce Przewodniczącej Rady od
Burmistrza Miasta dotyczące wytypowania dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac
Zespołu ds. mieszkaniowych stanowiące załącznik nr 18 do protokołu. Dodała, że chętni
radni do pracy w Zespole proszeni są o zgłoszenie do Zastępcy Burmistrza Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut odczytał życzenia z okazji Dnia Samorządowca, które
wpłynęły z MOPS Lędziny. Życzenia stanowią załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała również informację o miejscu publikacji projektów
uchwał Rady Miasta, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Radny Andrzej Zwoliński poinformował o stanie dróg gminnych na dzień 15 maja 2013
roku, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Władysław Trzciński przedstawił
inwestycje jakie Powiat realizuje w mieście Lędziny i jakie planuje wykonać. Inwestycja
na ul. Pokoju: planowane jest w ciągu 3 najbliższych miesięcy przeniesienie wiaty
przystankowej, która znajduje się obok Carrefura w głąb ulicy ze względu na tworzące
się korki uliczne. Wycinka drzew na ul. Pokoju: częściowo inwestycja wykonana.
Jesienią zostaną dokonane poprawki. Modernizacja drogi odbywa się zgodnie z planem,
w tej chwili jest wykonywana kanalizacja. Wiata przystankowa na wysokości Przychodni
Specjalistycznej zostanie zrobiona. Wyraził niepokój związany z brakiem postępu prac
przy kanalizacji na ul. Pokoju od mostu do połączenia się na wysokości sklepu z oknami.
Dodał, że kanalizacja powinna zostać wykonana najpóźniej do końca sierpnia 2013 roku.
Poinformował, ze Powiat ma zabezpieczone środki na wykonanie modernizacji ul.
Pokoju aż do ul. Lędzińskiej. Donośnie planowanej inwestycji ronda zakomunikował, że
w tym roku Powiat nie otrzyma środków na ten cel z Ministerstwa, gdyż otrzymał dużą
dotację na modernizację ul. Pokoju. Planowane jest wykonanie ronda w I półroczu
przyszłego roku. Powiat ma przyznane środki z tzw. „powodziówki” na ul. Jagiellońską.
Na ul. Szenwalda Powiat planuje wykonać drobne roboty po wykonaniu kanalizacji. Na
ul. Goławiecką jest przygotowany projekt chodnika w części zabudowanej od kościoła do
ul. Wyzwolenia w Chełmie Śląskim. Starosta potwierdził, że Powiat wykona
nawierzchnię asfaltową na drogach powiatowych po wykonaniu kanalizacji jeśli
wystarczy na ten cel środków. Poinformował również, że w tym roku będzie lobbował,
aby w przyszłym roku został zrobiony chodnik, zakryty rów i wycinka drzew na odcinku
drogi z Górek na Goławiec. Natomiast droga na tym odcinku planowana jest na rok 2015.
Kolejno przekazał informację na temat inwestycji na ul. Hołdunowskiej. Poinformował,
że projekt odcinka od przejazdu kolejowego do latarni - stworzenia 3 pasów jezdni będzie gotowy na początku września br. więc inwestycja mogłaby ruszyć w tym roku.
Tym samym zwrócił się do władz gminy o usunięcie starej i postawienie nowej latarni,
natomiast wycinką drzew Powiat się zajmie, gdyż pozwolenie już uzyskał. W tym roku
zostałaby wykonana podbudowa z pierwszą warstwą asfaltu ścieralnego. Projekt na całą
ul. Hołdunowską będzie składany w przyszłym roku, więc inwestycja nie rozpocznie się
w I półroczu 2014 roku. Kolejno przekazał informację na temat budowy ronda na
skrzyżowaniu ul. Gwarków, Murckowskiej, Hołdunowskiej. Poinformował, że w tamtym
rejonie jest pięciu właścicieli nieruchomości i z jedną osobą jest kłopot jednak
prowadzone są rozmowy w temacie odkupienia gruntu. W następnej kolejności
poinformował, że jak zakończą się roboty kanalizacyjne na ul. Murckowskiej i po
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odczekaniu roku czasu, aby teren porządnie osiadł, będzie wykonany przez Powiat
porządny chodnik. Na ul. Gwarków Powiat planuje w tym roku powycinać wszystkie
drzewa, które są niepotrzebne. Następnie poinformował, że na ul. Dzikowej przetarg na
wykonanie robót został już rozstrzygnięty jednak nie można wejść na plac budowy, gdyż
droga jest zalana. Kopalnia w ramach szkód górniczych, jakie tam powstały była gotowa
wejść od strony hałdy i przekopać rów, aby spuścić wodę. Na takie rozwiązanie nie
zgodzili się leśnicy, gdyż uważają, że muszą mieć wodę, żeby nawozić las. Zostały
przeprowadzone w tym temacie rozmowy ze Starostą, których efektem było uzyskanie
zgody na przekopanie, więc do listopada br. inwestycja drogowa powinna być wykonana
do ul. Goławieckiej. Kolejno poinformował, że Powiat planuje w przyszłym roku zrobić
projekt ścieżki rowerowej łączącej Bieruń z Lędzinami. Koszt 1,5 mln zł. Kolejno
poinformował o remoncie PZS i koszcie 200 tys. zł jaki Powiat poniesie na zakup stołów
do szkoły. Następnie poinformował o remoncie mostka na ul. Zawiszy Czarnego i innych
mostków w tamtym rejonie. Koniec prac z tym związanych planowany jest na koniec
października br. Poinformował także, że Starosta wprowadził do programu
powodziowego ul. Zawiszy Czarnego, co spowodowało przeniesienie tej inwestycji na
przyszły rok. W tym roku Starosta zleci dokumentację na chodnik na ul. Zawiszy
Czarnego. Jeśli budżet Powiatu nie będzie w stanie sfinansować budowy chodnika na ul.
Zawiszy Czarnego to będzie zwracał się z prośbą do Wysokiej Rady o pomoc finansową
przy budowie chodnika. Na koniec poinformował, że budżet Powiatu był zaplanowany na
44 mln zł, a wykonanie przekroczyło najśmielsze oczekiwania, gdyż zamknął się kwotą
prawie 66 mln zł. Dodał, że mimo tego jednym głosem przewagi zostało udzielone
absolutorium. Liczy na wsparcie ze strony gminy Lędziny.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna poinformował, że Rada Miasta Bierunia podjęła
uchwałę o podwyżce stawki za śmieci z kwoty 4 zł za selektywne odpady na stawkę 9,80
i z 8 zł za zmieszane odpady na stawkę 16 zł.
Ad 12.
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 XXXVII 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
Karolina Margaszewska
Daria Jargieło
Obradom przewodniczyła
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