PROTOKÓŁ nr XXXVIII/2013
obrad z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 29.08.2013 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 2013 roku poz. 594z póź. zm. ) o godzinie 16.00 otworzyła
obrady słowami:
OTWIERAM XXXVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała zaproszonych gości, władze gminy Lędziny, Burmistrza Miasta Pana Wiesława
Stambrowskiego, Wiceburmistrza Miasta Pana Marka Banie, 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 Prezesa Ekorec
Panią Bernadetę Stachoń, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę. 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
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013
rok zostało przedłożone radnym na stół, jak również zostało przekazane na e-maila.
Ad 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 czerwca 2013
roku.
4. Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku
szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.
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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 –
2022;
b) zmian w budżecie miasta na 2013 rok;
c) wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy ul.
Hołdunowskiej 22 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we
współużytkowanie wieczyste;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu – na
czas oznaczony trzech lat – nieruchomości zabudowanej pawilonem
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handlowym, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach,
obręb Hołdunów przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem pod działalność
handlową;
e) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i
Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w
Gliwicach.
10. Informacje.
11. Zakończenie.
Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY
Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 czerwca 2013 roku:
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” głosów.
Protokół został przyjęty.
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Ad 4.
INFORMACJA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI,
OCHRONY ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ NA TEMAT PRZYGOTOWANIA
LĘDZIŃSKICH SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO, ZDEFINIOWANIE
POTRZEB I ZAGROŻEŃ, SFORMUŁOWANIE WNIOSKÓW
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Żołna ,przedstawił informacje na temat
przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i
zagrożeń, sformułowanie wniosków, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
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 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. Następnie
przedstawił sprawy prowadzone przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Ładu Przestrzennego, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział
Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
Na podstawie realizacji zapisów uchwały Rady Miasta z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie
określenia zasad, wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
komandytowego przez Burmistrza Miasta Lędziny oraz uchwały Rady Miasta nr XXX/221/12
z dniem 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na rok 2013 Burmistrz
Miasta poinformował, iż w dniu 22 lipca 2013 roku dokonano przekazania środków
finansowych w wysokości 2 mln złotych, jako wniesiony udział Gminy Lędziny w
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PARTNER Sp. z o. o. Kolejno w związku z
otrzymanym przez radnych sprawozdaniem w wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013
roku oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny
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na lata 2013 – 2022 na dzień 30 czerwca br. przedstawił w skrócie otrzymane sprawozdanie
zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu. Następnie odczytał pismo skierowane do radnej
Krystyny Wróbel odnośnie zapytania jakie zostało przez jej osobę zadane na poprzednim
posiedzeniu Sesji, a dotyczące ogłoszenia i rozstrzygnięcie przetargu na wywóz nieczystości
w gminie. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dodatkowo poinformował, że radna
otrzymała również ogłoszenie w wersji papierowej.

Ad 7.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Czesław Orzegowski zainterpelował, aby firma SITA dawała mieszkańcom
odpowiednią ilość worków na tworzywa sztuczne, gdyż do tej pory jedna posesja
otrzymuje jeden worek na tworzywa sztuczne, natomiast w uchwale Rady Miasta jest
zapisane, iż na 1-2 osoby przysługują dwa worki na tworzywa sztuczne , 3-4 osoby
również dwa worki, dla 5-6 osób przysługuje 3 worki. Kolejno zapytał, czy jest
możliwość przedłużenia terminu składania oświadczenia na wejście w teren prywatny
firmy odbierającej odpady. Następnie zapytał czy w związku z kończącym się
terminem składania deklaracji o przyłączenie do kanalizacji, jest możliwość
odbierania deklaracji przez pracownika wykonującego w tym rejonie kanalizacje na
ulicy Zawiszy Czarnego. Radny zainterpelował również do Burmistrza Miasta o
interwencje w sprawie firmy, która wykonuje kanalizacje na ulicy Zawiszy Czarnego,
ponieważ podczas pracy ciężkiego sprzętu zsypują się z kół bryły gliny, a podczas
sprzątania tworzą się korki uliczne.
Radna Krystyna Wróbel złożyła dwie interpelacje wraz z petycjami mieszkańców
ulicy Hołdunowskiej oraz ulicy Murckowskiej na ręce Przewodniczącej Rady Miasta
do Burmistrza Miasta Lędziny zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu. Kolejno
zwróciła się do Burmistrza Miasta Lędziny z zapytaniami z prośbą o pisemną
odpowiedź:
1. Na jaką kwotę nasza gmina wyemitowała dotychczas obligacje;
2. Ile będzie wynosił całkowity koszt obsługi obligacji przy założeniu stopy
procentowej WIBOR 6M, takiej jak w momencie emisji;
3. Jaka jest wysokość odsetek od obligacji, którą lada dzień będziemy musieli
zapłacić;
4. Kto jest właścicielem obligacji wyemitowanych przez nasze miasto;
5. Czy obligatoriusze mogą zwrócić się do miasta o wykup obligacji przed terminem
ich zapadalności;
6. Ile gmina zapłaciła firmie LEMA Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie za
wykonanie weryfikacji możliwości finansowych dla Gminy Lędziny w zakresie
planowanej emisji obligacji komunalnych w tym przygotowanie analizy
finansowej gminy wraz z oceną jej zdolności kredytowej, analizy wieloletniej
prognozy finansowej pod kontem możliwości obsługi zadłużenia i spełnienia
wskaźników obsługi zadłużenia zapisanych w ustawie o finansach publicznych
analizy wrażliwości w/w wskaźników.
7. W imieniu mieszkańców poinformowała, iż są oni zaniepokojeni wywożeniem
ziemi i kamieni na teren gminy znajdujący się za garażami przy ulicy
Hołdunowskiej. W związku z tym zwróciła się z zapytaniem czy miasto posiada
opinię Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska, z której wynikało by, że
zasypanie tego terenu na którym znajdują się rozlewiska nie wpłyną ujemnie na
stosunki wodne, nie podniesie poziomu wód gruntowych i nie będą zagrożone
podtopieniem budynki mieszkalne leżące poniżej.
8. Czy budowa kanalizacji będzie przebiegała przez teren Miejskiego Przedszkola nr
2 w Lędzinach.
Zastępca Burmistrz Miasta Pan Marek Bania wyjaśnił, iż po wizji lokalnej w
Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy udziale Dyrektora Pani Ilony Cuber - Cebuli,
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przedstawiciel Spółki PARTNER Pan Grzegorz Berger oraz projektant kanalizacji
poinformowali, iż kanalizacja musi przebiegać przez teren Miejskiego Przedszkola Nr
2 zgodnie z zaplanowanym projektem.
Przewodnicząca Rady Pani T. Ciepły udzieliła głosu mieszkańcowi gminy Lędziny
Panu Henrykowi Jurowiczowi zgodnie z Statutem Gminy Miejskiej Lędziny § 30 pkt.
13. Zakomunikowała również, że czas wystąpienia zgodnie ze Statutem wynosi 5
minut.
Mieszkaniec Pan Henryk Jurowicz zrezygnował z wypowiedzi w związku z
ograniczonym czasem wystąpienia
Ad 8.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Radna Halina Resiak zawnioskowała o:
a) umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny numeru konta na
które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za śmieci, jak również innych
informacji o kontach, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatku i opłat
lokalnych.
b) przedłożenie na sesji w miesiącu wrześniu sprawozdania dotyczącego
funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w
zakresie odbierania odpadów zgodnie z nowym systemem, który funkcjonuje
w gminie od 1 lipca 2013 roku.
c) sprawozdanie odnośnie skutków finansowych związanych z przydzieleniem
mieszkań socjalnych, tj. czy gmina płaci odszkodowania za niedostarczenie
lokali socjalnych wynikające z wyroków bądź ugody. Jakie są tego efekty
ekonomiczne.
d) o wystąpienie do Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w sprawie
fragmentu rowu pozostałego przy ulicy Gwarków. Zawnioskowała o
sprawdzenie istniejących tam instalacji odwadniających oraz o ewentualne
zasypanie rowu ze względu na gromadzenie się wody przy dużych opadach i
tym samym zalewania przyległych posesji.
Radny Eugeniusz Chrostek zawnioskował do Przewodniczącej Rady o zorganizowanie
spotkania radnych Rady Miasta Lędziny z Radnymi Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego z terenu gminy Lędziny między innymi w sprawie komunikacji.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, iż nie widzi przeszkód, aby taki spotkanie
zorganizować, jednak wcześniej należy skontaktować się z Radnymi Powiatowymi w
celu ustalenia terminu. Spotkanie będzie miało charakter połączonego posiedzenia
wszystkich komisji stałych Rady Miasta Lędziny.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zawnioskował o dodatkowe formy
informacji o systemie płatności za odbiór śmieci oraz składania deklaracji na
dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych. Następnie złożył wniosek, aby miasto
zwróciło się do TP. S. A. w celu usunięcia szafy rozdzielczej, która znajduje się
naprzeciwko Biblioteki Miejskiej w Lędzinach.
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski zakomunikował, iż szafka rozdzielcza
zostanie usunięta, lecz na koszt Gminy Lędziny.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z planem pracy Rady Miasta w
październiku Komisja ds. Ochrony Środowiska wraz z Komisją ds. Infrastruktury
zobowiązana jest do przedstawienia informacji na temat funkcjonowania i odbierania
odpadów komunalnych w warunkach obowiązywania nowego przepisu prawa.
Burmistrz Miasta zakomunikował, iż ściągalność opłaty za odbiór odpadów na dzień
29.08.20 roku wynosi 90, 3 %.
Radny Janusz Gondzik oświadczył, iż dobrze byłoby zamieścić informację odnośnie
opłaty za śmieci na tablicach informacyjnych w kościołach lub przekazać informację
mieszkańcom na mszy św. w kościele.
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Radna Krystyna Wróbel zawnioskowała o przeniesienie boiska przy ulicy
Murckowskiej z obecnej lokalizacji do innej przy tej samej ulicy ze względów
bezpieczeństwa, czego powodem jest brak środków finansowych na piłko chwyty.
Przeniesienie boiska w tym roku umożliwi jego przygotowanie do przyszłego sezonu.
W imieniu mieszkańców składam deklaracje wszelkiej pomocy przy pracach na
terenie nowego boiska.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę, po której obrady zostały wznowione.
Ad 9a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2013 – 2022
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
Burmistrz Miasta Lędziny wniósł autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2013 – 2022 oraz uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok polegającą na wykreśleniu w dziale 900
gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 919 wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, budowa sieci
wodociągowej ulica Lewandowskiej zmniejszenie o 35 000 zł, oraz budowa sieci
wodociągowej ulica Ławecka zwiększenie o 35 000 zł tym samym następuje powrót do
budżetu miasta wcześniej już ustalonego. Następnie wprowadził autopoprawkę do
załącznika nr 3 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Lędziny na lata 2013 – 2022, tj. budowa sieci wodociągowej na ulicy
Lewandowskiej zwiększa się nakłady finansowe o 35 000 zł oraz budowa sieci
wodociągowej zmniejsza się o 35 000 zł.
Skarbnik Miasta Lędziny Pani Doroty Przybyła – Paszek wyjaśniła, że zaproponowana
autopoprawka dotyczy dwóch załączników gdyż są to te same kwoty w tych samych
rozdziałach. Odnośnie WPF wyjaśniła, że zmiany zostały naniesione w załączniku
dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany zostały zaznaczone w tabeli, a
dodatkowo czcionka została wytłuszczona. Poinformowała, iż wprowadzone
autopoprawki są niczym innym jak powróceniem do stanu sprzed wprowadzenia
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Radnej K. Wróbel czy
jest usatysfakcjonowana z wprowadzenia autopoprawki.
Radna K. Wróbel wyjasniła, że udzieli odpowiedzi później.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Pani Mecenas czy autopoprawki
muszą być głosowanie oddzielnie.
Radca Prawny Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, iż do wprowadzonych autopoprawek
należy przeprowadzić odrębne głosowanie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta
Lędziny do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na
lata 2013 – 2022
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głosów.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż autopoprawka została przyjęta do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2013 – 2022.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Następnie
poddała uchwałę pod głosowanie:
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
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Uchwała nr XXXVIII/280/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.08.2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022 została podjęta i
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 9b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013
ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Miasta do projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok:
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż autopoprawka została przyjęta do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Radna Krystyna Wróbel, która poinformowała, iż „odnośnie autopoprawki nie chciała
zdjęcia zaplanowanych dodatkowych środków na remont wodociągów ulicy Ławeckiej
domagałam się pozostawienia zwiększonej kwoty na ulicę Ławecką bez ograniczania
wydatków na ulicę Lewandowska. Mam wrażenie, że propozycja Pana Burmistrza
dołożenia do Ławeckiej a zabrania z Lewandowskiej wynikają z faktu, iż te ulice są w
moim okręgu wyborczym, co może po raz kolejny być wykorzystane w niszczeniu mojego
wizerunku wśród mieszkańców. A teraz zabranie z Ławeckie i dołożenie do
Lewandowskiej, czyli powrócenie do pierwotnego planu nie ma nic wspólnego z
rozwiązywanie problemów mieszkańców. Czy plany są po to by je realizować czy po to by
tworzyć wrażenie, że są realizowane, to drugie niestety nie poprawi sytuacji
mieszkańców. Pragnę przypomnieć, że ulica Ławecka nie była ujęta w żadnych planach
modernizacyjnych przedstawionych przez Burmistrza, to ja zbierałam podpisy pod
petycją mieszkańców z ulicy Ławeckiej by Pan Burmistrz ujął ich ulice w swoich planach
modernizacyjnych i to ja w ich imieniu złożyłam interpelacje. Sugerowanie, że to przeze
mnie coś tam nie zostanie wykonane Panie Wiceprzewodniczący nie zgadzam się. Plan
przyjęliśmy we wrześniu 2012 roku dzisiaj prawie rok później zamiast sprawozdania z
jego wykonania Pan Burmistrz przedstawia spektakl jak ubrać Krystynę Wróbel w
nieudolne realizowanie planu modernizacji sieci wodociągowej. Prawda jest taka, że
mówiąc kolokwialnie Pan Burmistrz jednym mieszkańcom zaplanowane pieniądze chciał
zabrać a innym dać. Przy okazji pragnę przedstawić sytuację, która miała miejsce
podczas obrad komisji. Podczas posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury 20 sierpnia 2013
roku, tj. we wtorek usłyszałam od Pana Burmistrza, że budżet na remont wodociągów w
ulicy Lewandowskiej zostanie zmniejszony, ponieważ nie ma zgody wszystkich
mieszkańców na wejście na teren ich posesji. Gdy zbierałam podpisy pod petycjami
mieszkańców widziałam ich determinacje, by problem zamarzających wodociągów
rozwiązać jak najszybciej, a teraz okazuje się, że nie zgadzają się by te roboty na swoich
działkach przeprowadzić. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam w środę 21 sierpnia 2013
roku byli mocno zdziwieni takim uzasadnieniem. W czwartek 22 sierpnia 2013 roku, czyli
dwa dni później podczas posiedzenia Komisji Budżetu, na którą przyszli przeze mnie
zaproszeni mieszkańcy z ulicy Lewandowskiej okazało się, że wszystkie niezbędne zgody
są mieszkańców jednak są. Pozostawię to bez komentarza. Panie Burmistrzu wydaje mi
się, że pieniądze na scenę na Placu Farskim potrafi Pan znaleźć, ze znalezieniem
dodatkowych pieniędzy na realizację planu modernizacji zamarzającej sieci
wodociągowej ma Pan problem. Przykro mi, że mieszkańcy do tej pory muszą czekać na
wymianę zamarzających rurociągów. Mam wrażenie, że cały ten zamęt tylko sugeruje
postęp w rozwiązywaniu problemu mieszkańców zamarzającymi wodociągami
i sankcjonuje okres zmarnowanego roku w tym zakresie”.
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Burmistrz Miasta poinformował, iż problem skompletowania dokumentacji na ulicy
Lewandowskiej miał wykonawca.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut stwierdził, iż słuchając wypowiedzi Radnej
Krystyny Wróbel, zrozumiał, iż dąży ona do zmiany uchwały budżetowej polegającej na
zwiększeniu wydatków na modernizację budowy wodociągu ulicy Ławeckiej. Jednak,
aby wprowadzić zmiany należy wskazać rozdział, z którego zostaną zabrane środki i jak
będzie się równoważył budżet, a następnie w/w zmiany winne być przyjęte bezwzględną
większością głosów na Radzie.
Radna Krystyna Wróbel ustosunkowała się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego K.
Gut, stwierdzając, iż wskazała na Komisji Budżetu, aby nie zdejmowano środków z ulicy
Lewandowskiej, a środki na wykonanie wodociągu przy ulicy Ławeckiej pozyskać z
przesunięcia środków z budynku przy ulicy Szenwalda. Następnie, wytłumaczyła
Wiceprzewodniczącemu Rady K. Gutowi, iż przeprowadziła rozmowę z Burmistrzem
Miasta na temat autopoprawki, która miała mieć inny kształt niż przedstawiony dziś
dlatego ustosunkowała się do powyższego.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, iż w budynku przy ulicy Szenwalda środki już
były zdejmowane, zaś budynek jest własnością miasta i wymaga remontu dachu.
Wiceprzewodniczący Radny Kazimierz Gut wypowiedział się w formie riposty do
wypowiedzi radnej Krystyny Wróbel, odnośnie satysfakcji po wprowadzeniu
autopoprawki, aby zagłosować zgodnie z intencją radnej, która się wstrzymała odgłosu w
głosowaniu, więc jestem podwójnie zdezorientowany.
Radna Krystyna Wróbel wypowiedziała się w formie riposty do wypowiedzi
Wiceprzewodniczącego, iż nie widzi zamieszania. Zwróciła się również do
Przewodniczącej Rady o zacytowanie swojej wypowiedzi w materiałach.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie:
Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1
głos.
Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.08.2013 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2013 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE LOKALI
MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY ULICY HOŁDUNOWSKIEJ 22 WRAZ
Z ODDANIEM UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU WE WSPÓŁUŻYTKOWANIE
WIECZYSTE
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut 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 XXXVIII/282/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.08.2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Hołdunowskiej 22
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu we współużytkowanie wieczyste, została podjęta i
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 9d.
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU – NA CZAS OZNACZONY
TRZECH LAT – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PAWILONEM
HANDLOWYM, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ
W LĘDZINACH, OBRĘB HOŁDUNÓW PRZY UL. HOŁDUNOWSKIEJ,
Z PRZEZNACZENIEM POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i
Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut 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 XXXVIII/283/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.08.2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu – na czas oznaczony
trzech lat – nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność gminy
Lędziny, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem
pod działalność handlową, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 9e.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UTWORZENIE
STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW
SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ
W GLIWICACH
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
Radna Pani Halina Resiak zakomunikowała, iż w załączniku nr 1 do uchwały w punkcie
I. §1.2.5 wymieniono miasta i gminy stanowiące podregion tyski, gdzie wpisano „gmina
Lędziny”, natomiast winno się wpisać „miasto Lędziny”, ponieważ Lędziny mają status
miasta.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, iż omawiając uchwałę nie zwrócono uwagi na
w/w wpis.
Radcy Prawny Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, że nadano statut miasta Lędzinom,
należy więc wnieść o zmianę. Jednak nie stoi to na przeszkodzie, aby przystąpić do
stowarzyszenia.
Radna Pani Halina Resiak wyjaśniła, iż nie należy mylić miasta na prawach powiatu,
które też jest gminą zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie powiatowym. Dana gmina
ma status miasta co nie wynika z przepisów dotyczących samorządu terytorialnego w
ogólności.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Burmistrza Miasta z zapytaniem, czy statut, jest
przyjmowany przez wszystkie gminy biorące udział w projekcie, czy zmiana będzie
dotyczyła całości.
Burmistrz Miasta zakomunikował, iż statut jest przyjmowany przez wszystkie gminy
biorące udział w projekcie.
Radna Pani Halina Resiak zakomunikowała, iż zmianę należy wprowadzić przy
najbliższej okazji ze względu na wizerunek miasta Lędziny. Stwierdziła również, że taka
sama sytuacja jest w przypadki miasta Pszczyna.
Radca Prawny Wioletta Wołek – Reszka zakomunikowała, iż po wprowadzeniu zmiany
przez miasto Lędziny analogicznie inne gminy również będą zobligowane do
wprowadzenia zmian. Pod pojęciem subregionu rozumie się jednostki samorządu
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terytorialnego, a niewątpliwie Lędziny są jednostką jako gmina. Można więc pominąć
poruszaną powyżej kwestię, ale w przyszłości należy pamiętać, aby odpowiednią rangę
Lędzin podkreślać.
Wiceburmistrz Marek Bania zakomunikował, iż do kompetencji danego zgromadzenia
członków należy uchwalanie statutu i jego zmian, co zapisane jest w §15 w/w statutu. W
momencie utworzenia związku Walne Zgromadzenie może przyjąć poprawkę dotyczącą
miasta Lędziny a nie gminy Lędziny.
Przewodnicząca Rady zakomunikowała, iż przedstawiciel naszego miasta na Walnym
Zgromadzeniu powinien pamiętać o wprowadzeniu poprawki mając również na uwadze
miasto Pszczyna.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Gut 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 XXXVIII/284/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.08.2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą związek gmin i powiatów
subregionu centralnego województwa śląskiego z siedzibą w Gliwicach została podjęta i
stanowi załącznik nr 11 do protokołu .
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Żołna zakomunikował iż uchwała została podjęta
pod warunkiem wprowadzenia zmian.
Ad 10.
INFORMACJE
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut odczytał pismo, które wpłynęło do Biura Rady
Miasta w sprawie spotkania pod hasłem „Wolność i jej granice”, stanowiące załączniki
nr 12 do protokołu.
Radny E. Chrostek poinformował, iż na dzień 29.08.2013 roku przypada święto
strażnika miejskiego. Jako Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Ładu i Porządku
Publicznego złożył w imieniu Rady serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym oraz złożył podziękowania za ważną pracę na ręce Pana
Komendanta Straży Miejskiej.
Przewodnicząca Rady w imieniu swoim i całej rady również przyłączyła się do życzeń.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna odczytała pismo mieszkanki Pani K. Ficek –
Wojciuch, dotyczące nie zaproszenia na Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz wyjaśnienia niezorganizowania zielonej
szkoły w klasach w SP1 i SP3 w roku szkolnym 2012 / 2013. Pismo stanowi załącznik
nr 13 do protokołu. Następnie odczytał odpowiedź na w/w pismo które stanowią
załącznik nr 14 do protokołu.
Radny E. Urbańczyk poinformował, iż z dniem 29.08.2013 roku powiększyła się oferta
rekreacyjna Gminy Lędziny, gdyż powstał nowy plac zabaw usytuowany na osiedlu
Rachowy, który jest 10 placem zabaw w mieście Lędziny.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż również otrzymała pismo od mieszkanki Pani
K. Ficek – Wojciuch dotyczące nie tworzenia klubów radnych. Pismo stanowi załącznik
nr 15 do protokołu. Następnie poinformowała, iż udzieliła odpowiedzi na w/w pismo,
które stanowią załącznik nr 16 do protokołu
Radny E. Chrostek poinformował, iż również otrzymał pismo od mieszkanki Pani K.
Ficek – Wojciuch dotyczące zasadności powołania doradcy ds. promocji miasta. Pismo
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Następnie poinformował, iż udzielił odpowiedzi
na w/w pismo, które stanowią załącznik nr 18 do protokołu
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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 XXXVIII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 18
W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi
integralną część protokołu.
Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Daria Jargieło
Anna Hamerla
Obradom przewodniczyła
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