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PROTOKÓŁ nr XL/2013 

obrad z XL Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 26.09.2013 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 XL SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała zaproszonych gości, władze gminy Lędziny Pana Burmistrza Miasta Wiesława 

Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marka Banię, 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 Spółki „Partner” Pana Piotra Buchtę, który 

przedstawi stan zaawansowania prac przy kanalizacji w Gminie Lędziny. Powitała również 

Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz Komendanta Straży Miejskiej 

Pana Jana Słoninkę, przedstawicieli prasy i 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 ogłosiła przerwę celem odbycia posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury oraz 

Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2013 rok.  

 

Po przerwie obrady zostały wznowione.  

Dyskusja na temat godziny rozpoczęcia sesji w związku z sytuacją awaryjną, a mianowicie brakiem 

prądu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna złożył wniosek formalny o przesunięcie rozpoczęcia 

kontynuacji sesji na godzinę 17.00.  

 

Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie: 

Stan radnych: 15, „za” - 2 głosy, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się” - 6 głosów.  

Wniosek formalny nie został przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na przesunięciu punktu 4 na 

punkt 8, a następnie zaproponowała, aby punkty od numeru 5 do numeru 7 przenumerować o jedną 

pozycję w górę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut poinformował, że nie powinno się przesuwać porządku 

obrad, gdyż nie ma informacji, do której godziny nie będzie prądu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę do godziny 17.05. 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. 
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Ad 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zmiany w porządku obrad, polegające na wprowadzeniu po 

punkcie numer 3 obecnego punkt numer 9, który stanie się punktem numer 4, następnie punkty od 

numeru 4 do numeru 8 ulegają przenumerowaniu o jedną pozycję więcej. Wprowadzone zmiany 

dotyczą wynikłej sytuacji kryzysowej tzn. braku prądu i mają na celu przyjęcie uchwał. 

 

Przewodnicząca Rady poddała wprowadzone zmiany do porządku obrad pod głosowanie: 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Punkt 9 stał się punktem numer 4, natomiast punkt 4 - 5, punkt 5 – 6, punkt 6 – 7, punkt 7 – 8, punkt 8 

– 9.  

 

Po wprowadzonych zmianach posiedzenie sesji przebiegło według poniższego porządku, który został 

przyjęty przez aklamację.  

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

oraz z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 16 września 2013 roku. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjaliści z przyszłością – 

otwarci na ludzi i pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013 - 2015; 

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;  

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022; 

d) zmian w budżecie miasta na 2013 rok; 

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego; 

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego; 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. 

Hołdunowskiej 70 w Lędzinach; 

h) apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania 

własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie”. 

5. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji 

gminy Lędziny. 

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. Informacje.  

11. Zakończenie. 

 

 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA   29 

SIERPNIA 2013 ROKU ORAZ Z XXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA 

LĘDZINY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2013 ROKU. 

 
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 sierpnia 2013 roku: 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 16 września 2013 roku: 

Stan radnych: 15, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 2 głosy.  

Protokół został przyjęty. 
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Ad 4a.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU 

POD NAZWĄ „GIMNAZJALIŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ – OTWARCI NA LUDZI I PRACĘ”            

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY                             

W LATACH 2013 – 2015. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Rekreacji, Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zapytał, kto jest koordynatorem projektu oraz kto 

prowadzi nabór personelu do projektu. 

 Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z zagranicą Pani Mariola Jaromin 

poinformowała, iż nabór personelu do zespołu zarządzającego projektem prowadzony jest przez 

Referat ds. Funduszy Strukturalnych.  

 Wiceprzewodniczący J. Żołna zapytał, do kiedy i w jakich godzinach trwa nabór personelu do 

zespołu zarządzającego projektem. 

 Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z zagranicą Pani Mariola Jaromin 

poinformowała, iż nabór personelu do zespołu zarządzającego projektem trwa do 30 września 

2013 roku i prowadzony jest przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych, gdzie można składać 

oferty w godzinach pracy Urzędu Miasta. 

 Radna Krystyna Piątek zwróciła się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia 

o naborze personelu do zespołu zarządzającego projektem, który prowadzony jest przez Referat 

ds. Funduszy Strukturalnych.  

 Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z zagranicą Pani Mariola Jaromin 

poinformowała, iż można zamieścić ogłoszenie, jednak osoby zatrudnione do wykonywania 

zadań w ramach projektu muszą spełniać wymogi postawione we wniosku o dofinansowanie, 

zaakceptowanym przez Urząd Marszałkowski. Procedura naboru personelu odbywa się zgodnie z 

wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego i wewnętrznymi procedurami Urzędu Miasta. 

 

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

 

Uchwała nr XL/287/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie przystąpienia do 

realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w 

latach 2013 – 2015, została podjęta i przyjęta jednogłośnie, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 4b.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA 

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

 

Uchwała nr XL/288/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, została podjęta i przyjęta jednogłośnie, co stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 
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Ad 4c.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2013 - 2022. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

 

Uchwała nr XL/289/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad 4d.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK. 

 

Projekt uchwały został uzupełniająco omówiony przez Komisje ds. Infrastruktury i Komisje Budżetu, 

Finansów i Samorządności, które wydały pozytywną opinię w trakcie przerwy podczas posiedzenia 

sesyjnego, natomiast Komisja Edukacji Kultury, Sportu Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej wydała pozytywną opinię na zwyczajnym posiedzeniu w miesiącu wrześniu. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

 

Uchwała nr XL/290/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie zmian w budżecie 

miasta na 2013 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 4e.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA 

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu, 

Finansów i Samorządności. 

 

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek: 

Zwracam się do Szanownej Rady Miasta na podstawie § 34 punkt 1 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny o 

poparcie wniosku merytorycznego i zwrócenie się z apelem do Lędzińskich Radnych Powiatowych o 

ujęcie w budżecie powiatu na 2014 rok zadania budowy chodnika ulicy Goławieckiej na 

modernizowanym odcinku. 

Następnie wniosek poddała pod głosowanie: 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

Wniosek został przyjęty. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna złożył wniosek o następującej treści: 

Rada Miasta wnioskuje o udostępnienie szczegółowych warunków udzielania pomocy 

finansowej i zasady rozliczania środków określonych w formie umowy pomiędzy gminą a 

Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim bądź Marszałkiem Województwa przy projektach uchwał, 

polegających na dotacji do podmiotu Powiatu Bieruńsko – Lędziński czy Marszałka 

Województwa. Poinformował również, iż w projekcie uchwały w §3 zapisano, że szczegółowe 

warunki udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w 

formie umowy. Umowa przedwstępna powinna być udostępniona Radnym Miasta. 

Zakomunikował, iż wcześniej były już trudności o udostępnienie dokumentacji na ulicy 

Lędzińskiej.  

 Skarbnika Miasta Pani D. Przybyła – Paszek wyjaśniła, iż Starostwo posiada dokumentacje na 

inwestycję. Porozumienie dotyczące przekazania środków nie określa elementów, na jaką 

Gmina przekazuje dotacje tylko nazwę zadania. Przetarg na zadanie jest ogłoszony tylko 



5 

jeden, a więc faktura wystawiona przez wykonawcę jest jedna. Można więc zażądać od 

Starostwa specyfikacji, z której szczegółowo wynika zakres wykonywanych prac. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna zapytał, na jaki cel idą pieniądze z budżetu miasta 

na dotacje. 

 Skarbnika Miasta Pani D. Przybyła – Paszek wyjaśniła, że pieniądze nie idą na projekt, gdyż 

projekt może być jeden, który nie musi być na cały przetarg. Projekt SIWZ oznacza 

dokument, z którego wynika szczegółowy zakres robót na danym zadaniu. 

 Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, kto popiera wniosek formalny 

Wiceprzewodniczącego Rady Pana J. Żołna. 

 Radny Cz. Orzegowski zapytał, czy udostępniona specyfikacja będzie dotyczyła tylko dróg 

czy komunikacji również. 

 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż specyfikacja dotyczy wszystkich dofinansowań.  

 Skarbnika Miasta Pani D. Przybyła – Paszek poinformowała, że funkcjonowanie linii zmienia 

się gdyż Gmina modyfikuje kursy autobusów w ciągu roku. 

 Przewodnicząca Rady zakomunikowała, iż dotacje na linie autobusów w Gminie przekazuje 

się  do Marszałka Województwa. 

 Skarbnik Miasta Pani D. Przybyła – Paszek wyjaśniła, że w uchwale o dotacje dla Marszałka 

na linie zostały wymienione numery autobusu. Gmina dokładając do dotacji inwestycyjnych o 

projekt SIWZ powinna wnosić do Starostwa. 

 Radna H. Resiak stwierdziła, iż mając SIWZ Rada powinna otrzymać również informację o 

rozstrzygnięciu przetargu, w którym wykazana jest kwota na jaką przetarg został przyjęty. 

 Skarbnika Miasta Pani D. Przybyła – Paszek poinformowała, że Starosta nie mając w 

budżecie środków to nie ogłasza przetargu, ale może mieć gotowy SIWZ. Natomiast 

rozstrzygnięty przetarg można otrzymać na etapie rozliczenia dotacji po zakończeniu zadania 

przed przekazaniem środków. 

 Radna H. Resiak wyjaśniła, że Starosta ogłaszając przetarg powinien mieć zapewnione środki, 

których nie musi mieć fizycznie, lecz finansowanie powinno być zapewnione. Natomiast cena 

za określone zadanie wykazana jest po rozstrzygnięciu przetargu. Następnie zwróciła się z 

zapytaniem do Burmistrza Miasta czy umowa ze starostwem jest podpisywana po 

rozstrzygnięciu przetargu. 

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski poinformował, iż umowa ze Starostwem jest 

podpisywana po podjęciu uchwały, czyli przed rozstrzygnięciem przetargu. 

 Radna H. Resiak zaproponowała, iż po przetargu można rozliczyć proporcjonalnie środki, 

które gmina przeznaczyła na dotacje.  

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna wyjaśnił, że po rozstrzygniętym przetargu Gmina 

może aneksować umowę dotacyjną. Niewykorzystane środki z zadania można przeznaczyć na 

inny cel bądź zażądać zwrotu. 

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski poinformował, iż po zakończeniu zadania gmina 

dostanie wstępne rozliczenie, natomiast na koniec projektu pełne rozliczenie.  

 Radny E. Urbańczyk zakomunikował, że wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Pana J. Żołna 

powinien być złożony na połączonym posiedzeniu Komisji ze Starostą bądź z Radnymi 

Powiatowymi.  

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski zapewnił, że sprawa jest monitorowana. 

 Skarbnik Miasta Pani D. Przybyła – Paszek poinformowała, iż w momencie rozliczania 

dotacji dokumenty wpływają do Urzędu Miasta Lędziny. Natomiast na życzenie Rady można 

zażądać bieżącego monitorowania i zobligować Starostę, jako beneficjenta tej dotacji do 

bieżącego informowania Rady Miasta o postępach prac, rozstrzygnięciu przetargu oraz 

zakończeniu prac. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Żołna zakomunikował, iż nie twierdzi, że Burmistrz 

Miasta bądź służby urzędu nie monitorują na bieżąco sprawy, tylko wnioskuje, aby Rada była 

informowana na bieżąco. 

 Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady J. Żołny: 

wnioskuje o to, aby po przekazaniu dotacji w formie pomocy finansowej do Powiatu 

Bieruńsko – Lędzińskiego bądź Marszałka Województwa Śląskiego była przekazywana na 

bieżąco informacja Radzie Miasta Lędziny o wykorzystaniu środków z dotacji, a następnie 

poddała przedmiotowy wniosek pod głosowanie: 

 

Stan radnych: 15, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy.  

Wniosek został przyjęty. 
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W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

 

Uchwała nr XL/291/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 4f.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA 

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO. 

 

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 Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

 

Uchwała nr XL/292/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, została podjęta i przyjęta jednogłośnie, co stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad 4g.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE 

PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY HOŁDUNOWSKIEJ 70 W 

LĘDZINACH. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu, Finansów i 

Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  

 

Uchwała nr XL/293/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach, co 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 4h. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE APELU O DOKONANIE REGULACJI 

USTAWOWYCH ZMIENIAJĄCYCH ZASADY REALIZACJI ZADANIA WŁASNEGO 

GMINY „ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ICH 

WYŁAPYWANIE”. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności oraz 

Komisji ds. Ochrony Środowiska. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego 

Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.  
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Uchwała nr XL/294/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 roku w sprawie apelu o dokonanie 

regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Dyskusja na temat kontynuacji sesji w związku z brakiem prądu. 

 

Radny J. Gondzik złożył wniosek formalny o kontynuację Sesji Rady Miasta. 

 

Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie: 

Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  

Wniosek został przyjęty. 

 

Ad 5.  

INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU ZAAWANSOWANIA  

PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacje Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu 

zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny zostają przełożone na sesję w miesiącu 

październiku. 

 

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 z Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych 

umów, wydanych zarządzeń oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2012 rok, które stanowią załącznik nr 9 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 10 do powyższego protokołu. Następnie przedstawił 

sprawy prowadzone przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, Wydział Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego oraz Wydział Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w okresie międzysesyjnym.  

 

Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła – Paszek poinformowała, iż po rozmowach na Komisji 

Edukacji dnia 24 września 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miasta decyzja o przyznanych środkach na 

przedszkola obejmująca miesiąc wrzesień i październik, gdzie kwota dotacji celowej na realizację 

zadań własnych, bieżących gminy wynosi 113 436 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, czyli dla Zespołu Szkół na Goławcu przyznano 3 933 zł, natomiast dla Przedszkola Nr 

1 i Nr 2 przyznano kwotę 109 503 zł. Następnie poinformowała, że wpłynęła również do Urzędu 

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku, co stanowi załącznik nr 11 do powyższego protokołu. 

 

 

Ad 8. 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

 Radny Cz. Orzegowski zainterpelował o wyrównanie terenu przy ulicy Zawiszy Czarnego, 

gdzie w związku z pracami kanalizacyjnymi powstały duże dziury. 

 Radna K. Wróbel zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Miasta Pana W. Stambrowskiego o 

umowę podpisaną na montaż trzech urządzeń klimatyzacyjnych wykazanych w 

przedstawionym wykazie Zarządzeń. 

 Burmistrz Miasta poinformował, iż urządzenia klimatyzujące zostały zamontowane w 

budynku Urzędu Miasta w Wydziale Edukacji, Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w 

Referacie Kadr. 

 Radna K. Wróbel wyjaśniła, iż zainteresowała się powyższą sprawą w związku z planowanym 

montażem klimatyzacji w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lędzinach. 
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 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski zakomunikował, że montaż klimatyzacji w Miejskim 

Przedszkolu jest planowany na 2014 roku. 

 Radny J. Gondzik zapytał czy wszystkie mieszkania został zasiedlone na Schola Nostra. 

 Zastępca Burmistrza Pan M. Bania poinformował, że zostały przydzielone wszystkie 

mieszkania, a mianowicie dziesięć lokali. 

 Radny J. Gondzik stwierdził, że zwracał się trzy razy do PGK „Partner” o zasypanie dziur po 

robotach kanalizacyjnych w dzielnicy Hołdunów.   

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna w związku z przydzieleniem 10 mieszkań socjalnych 

zapytał, jakiego rzędu są oszczędności wynikłe z niepłacenia kar za osoby skierowane do 

mieszkań socjalnych. Następnie zainterpelował o odpowiedź na w/w pytanie na piśmie. 

 Zastępca Burmistrza Pan M. Bania poinformował, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na 

to pytanie, po szczegółowym wyliczeniu odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

 Radna H. Resiak w związku z pytaniem Wiceprzewodniczącego Rady J. Żołny 

poinformowała, że na Komisji Rewizyjnej otrzymano informację, że oszczędności za osoby 

skierowane do mieszkań socjalnych wynoszą około 6 000 zł miesięcznie. 

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zakomunikował, iż w związku z wypowiedzią Radnej 

Pani H. Resiak rezygnuje z odpowiedzi na piśmie. 

 Radna K. Wróbel w związku z zmianami w budżecie miasta na 2013 rok, gdzie przeznaczono 

100 tyś. zł na zwiększenie udziałów w firmie Ekorec, zwróciła się do Burmistrz Miasta z 

zapytaniem, jaki jest procentowy udział firmy Ekorec w konsorcjum Master, Ekorec i Sita. 

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski wyjaśnił, że udział firmy Ekorec wynosi 70%. 

 

Ad 9. 

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył wniosek o następującej treści: 

Wnioskuje o wyartykułowanie w najbliższym Bilu informacji na temat dotacji w roku 2013 

dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, a które przeznaczono na inwestycje na terenie miasta 

Lędziny. Uzasadnienie do wniosku:  

Starosta w swoim informatorze przedstawia mieszkańcom Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 

poczynione inwestycje, gdzie również jest lakoniczne stwierdzenie dotacja bądź przy 

współudziale, ale nie jest powiedziane ile, co i jak. Następnie zwrócił się do Pani Redaktor o 

wpisanie dotacji, które na sesji zostały uchwalone i które będą przeznaczone dla Powiatu 

Bieruńsko – Lędzińskiego, aby mieszkańcy byli świadomi, że to nie są tylko inwestycje 

Powiatowe, ale również Miasta Lędziny. Kolejno zwrócił się z prośbą o informację na temat 

opłacania publicznej komunikacja zbiorowej. Na połączonym posiedzeniu dnia 24 września 

poinformowano, iż ustawa nakłada na Marszałka, Starostę i Burmistrza organizowanie i 

finansowanie publicznej komunikacji zbiorowej.  

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski zakomunikował, że na inwestycje Gmina nie 

przekazywała środków finansowych, a na komunikacje Gmina przekazuje środki finansowe 

współfinansując łącznie z Powiatem linie z Goławca do Bierunia Nowego. Natomiast linia 

166 nie jest linią powiatową. 

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna poinformowała, iż komunikacja powiatowa w lipcu, 

sierpniu nie funkcjonowała w ogóle. Natomiast, na co dzień nie jest to komunikacja 

powiatowa tylko są to autobusy szkolne. Ponieważ przy kursie na tablicy informacyjnej jest 

wpisana litera „s”, co oznacza, że kursuje w dni szkolne. 

 Burmistrz Miasta Pan W. Stambrowski wyjaśnił, że autobusy numery 1, 2 i 3 są finansowane 

przez Powiat Bieruńsko - Lędziński.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zauważył, że są to autobusy szkole, czyli gmina nie ma 

komunikacji powiatowej. 

 

 

Ad 10. 

INFORMACJE 

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała o przełożeniu dyżurów Radnych na miesiąc listopad. 

Wówczas będzie więcej informacji do przekazania, gdyż będzie informacja o funkcjonowaniu  

odbioru śmieci w warunkach nowej ustawy. Następnie przypomniała o rozpoczynaniu posiedzeń 

Komisji tydzień wcześniej niż zwykle, czyli posiedzenie Komisyjne rozpoczyna się 14 

października 2013 roku, posiedzenie Sesyjne będzie miało miejsce dnia 24 października 2013 

roku. Przypomniała też, że na sesję Komisja ds. Ochrony Środowiska powinna przygotować 
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informację na temat funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych w warunkach 

obowiązywania nowych przepisów prawa. Kolejno poinformowała o piśmie Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, z którym członkowie Komisji Edukacji zostali zapoznani, a z 

którego treścią pozostali zainteresowani członkowie Rady mogą zapoznać się  w Biurze Rady. 

Następnie poinformowała, iż otrzymano maila od Pani Natalii Ryzner z Wydawnictwa 

Prawniczego MSC Polska o udostępnienie numerów telefonów wszystkich radnych w celu 

krótkiej rozmowy telefonicznej. Na w/w pismo wysłano odpowiedź odmowną, gdyż nie 

udziela się numerów telefonów bez zgody Radnych. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to prosi 

się o indywidualny kontakt. 

 Radny A. Zwoliński poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji Infrastruktury dnia 15 

października 2013 roku jest planowany wyjazd Komisji do Mastera w sprawie funkcjonowania 

odbioru odpadów.  

 Radna A. Wójcik – Ścierska zaproponowała, aby zrobić wyjazdowe połączone posiedzenie 

Komisji ds. Infrastruktury wraz z Komisją ds. Ochrony Środowiska.  

 Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska 

wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Infrastruktury uzgodnili termin wyjazdu i przekazali 

pozostałym członkom komisji. 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował, iż w związku z wyjazdami połączonych 

Komisji można zorganizować mikrobus. 

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna poinformował, iż Przewodniczący Komisji powinni 

zwrócić się o zorganizowanie transportu na wyjazdowe połączone posiedzenie komisji. 

 Komendant Straży Miejskiej Pana J. Słoninka poinformował, iż Pan Jerzy Bajura odebrał dziś 

nagrodę od Wojewody Śląskiego za zajęcie II miejsca w konkursie na Strażnika Miejskiego 

Gminnego na całe Województwo Śląskie. 

 Przewodnicząca Rady zwróciła się do Komendanta Straży Miejskiej Pana J. Słoninki, aby w 

imieniu wszystkich Radnych i obecnych złożyć najszczersze gratulacje Panu Jerzemu Bajurze. 

 

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 XL SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

 

 

Liczba załączników: 11 

 

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 

 

 


