PROTOKÓŁ nr XLII/2013
obrad z XLII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 28.11.2013 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 XLII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała Wicestarostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pana Henryka Barcika, Radnego
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego reprezentującego Lędziny Pana Władysława Trzcińskiego,
władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego, Zastępcę
Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Skarbnik Dorotę Przybyła- Paszek, Panią Sekretarz
Alicję Bobiec, która do czasu przybycia Pani Mecenas będzie dbała o zgodny z prawem
przebieg Sesji. Następnie powitała Kierownika Targowiska Miejskiego Pana Ryszarda
Buchtę, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz
Przedstawiciela Straży Miejskiej, przedstawicieli prasy i mieszkańców.
Na Sesje przybyła Pani Mecenas Wioletta Wołek – Reszka, którą powitała Przewodnicząca
Rady.
Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych (w chwili
odczytania listy obecności była nieobecna radna H. Resiak), 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

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przy braku wniosków dotyczących zmian w
porządku obrad został on przyjęty przez aklamację.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a)
b)
c)
d)

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013
r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz
podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022;
zmian w budżecie miasta na 2013 rok;
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
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e) wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2014 r.;
f) sprawie zmiany Uchwały Nr XLI / 298 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24
października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.
Zabytkowej w Lędzinach;
g) zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą „Kuchnia Miejska” w Lędzinach wraz z
późniejszymi zmianami;
h) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
i) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony 10 lat – kolejnej umowy w
przedmiocie najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzianach
9.
Informacje.
10.
Zakończenie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż grzecznościowo udzieli głosu w tym punkcie
Wicestaroście Powiatu Panu Henrykowi Barcikowi.
 Wicestarosta Powiatu Pan Henryk Barcik złożył podziękowania w imieniu Zarządu Rady
Powiatu na ręce obecnych na posiedzeniu sesyjnym za udział w obchodach Uroczystej
Sesji XV – lecia Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego i liczne przybycie przedstawicieli z
miasta Lędziny. Przypomniał również, że z inicjatywy 3 gmin tj. Lędzin, Bierunia i
Bojszów powstała inicjatywa utworzenia Powiatu. W tamtym czasie Przewodniczącym
Rady Miasta Lędziny był Pan Jan Raszka, Przewodniczącym Rady Bierunia był Pan Jan
Wieczorek, a Przewodniczącym Rady Gminy Bojszowy był Pan Henryk Utrata. Ci
samorządowcy wszczęli inicjatywę powstania Powiatu. Następnie poinformował, że most
w ciągu ulicy Zamkowej jest ukończony i jego przekazanie jest przewidziane na dzień 4
grudnia br. Kolejno poinformował, że w dniu 9 grudnia nastąpi oddanie ul. Pokoju i tego
samego dnia nastąpi oddanie ul. Dzikowej.
 Przewodnicząca Rady w imieniu radnych Rady Miasta Lędziny podziękowała, za albumy
jakie otrzymali na XV – leciu Powiatu.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
24 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.
Na posiedzenie przybyła radna H. Resiak
Protokół z XLI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013 roku:
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.
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
przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowią załącznik nr 1 do powyższego protokołu.
Ad 5.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
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MIĘDZYSESYJNYM.
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu. Następnie
przedstawił sprawy prowadzone w okresie międzysesyjnym przez Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, Wydział Infrastruktury i Gospodarki
Miejskiej oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Ad 6.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

 Radna Krystyna Wróbel złożyła na ręce Burmistrza Miasta interpelację o treści:
Mieszkańcy Hołdunowa są oburzeni planowanymi zmianami w rozkładzie jazdy
autobusu linii 262. Tym bardziej, że mają one być wprowadzane w szczególnie
uciążliwym dla podróżnych okresie zimowym. Na naszej miejskiej stronie internetowej
oraz witrynie MZK Tychy widnieje następujące uzasadnienie: „W związku z licznymi
skargami pasażerów na opóźnienia autobusów na trasie Tychy – Lędziny, związane z
zatorami w ruchu drogowym, w celu skrócenia czasu przejazdu autobusów, od niedzieli
01 grudnia 2013 r., w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Lędziny, zmienia się rozkłady jazdy
linii 536 oraz 262. Autobusy linii 262 w niektórych kursach nie będą jeździć przez pętlę w
Lędzinach – Hołdunowie.” Uważam, że to ostatnie sformułowanie jest nie na miejscu.Po
analizie proponowanego rozkładu jazdy należy stwierdzić, że autobusy linii 262 tylko w
niektórych kursach będą jeździć przez pętlę w Lędzinach – Hołdunowie. Takie kursy są 3
w ciągu dnia w kierunku Tychów (dotychczas były 4), a tylko 1 autobus linii 262 będzie
jeździł z Tychów na pętlę w Hołdunowie (dotychczas były 4). Reasumując: na 13 kursów
z Tychów, tylko 1 autobus będzie jeździł na pętlę w Hołdunowie. Natomiast w
przeciwnym kierunku na 13 kursów tylko 3 autobusy będą jeździć z pętli w Hołdunowie.
W związku z powyższym w imieniu mieszkańców Hołdunowa – szczególnie młodzieży –
wnioskuję o wycofanie planowanych zmian. Ponadto proszę o odpowiedź na następujące
pytania:
1. Kto jest inicjatorem zmian w rozkładzie jazdy linii 262 – MZK Tychy czy Urząd
Miasta Lędziny?
2. Kto z Urzędu Miasta Lędziny lub kto z radnych, uczestniczył w uzgodnieniach zmian
w rozkładzie jazdy linii 262?
3. Dlaczego informacja o planowanych zmianach nie została podana podczas
ubiegłotygodniowych posiedzeń komisji Rady Miasta Lędziny?
Mimo wyjaśnień, jakie złożył Zastępca Burmistrza Miasta radna zwróciła się o udzielenie
odpowiedzi na piśmie.
 Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że zmiany w rozkładach jazdy wyniknęły przede
wszystkim ze skargi mieszkańców na opóźnienia autobusów. Zgodził się, iż trzeba tę
sprawę jeszcze raz dokładnie przeanalizować, ponieważ pozbawienie mieszkańców
Hołdunowa połączeń autobusowych nie byłoby wskazane. W takim razie jeszcze raz
zostanie przeanalizowane w jaki sposób można tę sprawę rozwiązać, aby autobusy się nie
spóźniały, ponieważ spóźniały się do 40 minut. Inspiratorem zmiany w rozkładzie jazdy
był MZK i to oni zawnioskowali o zmiany. Zobowiązał się, że przedstawiciele Miasta
Lędziny spotkają się z przedstawicielami MZK i zostaną przeprowadzone rozmowy, aby
sprawę rozwiązać. Powodem zmian były tworzące się korki uliczne na ul. Lędzińskiej i
Hołdunowskiej przez przejazd kolejowy.
 Radna K. Wróbel zwróciła się do Burmistrza o ponownie przeanalizowanie sprawy i
spotkanie z przedstawicielami MZK dlatego, iż miała bardzo dużo telefonów od
mieszkańców, nie tylko młodzieży uczącej się, ale i tych, którzy pracują w Tychach.
Ważnymi kursami były te odbywające się w kierunku Pętli Hołdunów popołudniami. Jest
ogromne niezadowolenie z powodu zmian w rozkładzie jazdy.
 Radna Halina Resiak poparła interpelacje radnej K. Wróbel i zasugerowała Burmistrzowi
Miasta, aby w rozmowach z MZK poruszyć problem Hołdunowa.
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 Przewodnicząca Rady w imieniu mieszkańców również przedstawiła problem dojazdu
autobusów z tym, że na Goławcu problemem jest zamykanie dróg i wprowadzanie ruchu
wahadłowego. Z tego powodu autobusy się znacznie spóźniają.
 Radny Edward Urbańczyk zwrócił się do Burmistrza Miasta o przedstawienie planów
Gminy odnośnie drogi dojazdowej do Przychodni Zdrowia na ul. Fredry.
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w budżecie gminy na 2014 rok jaka inwestycja nie jest
przewidziana. Poprawa tego fragmentu drogi może nastąpić z remontów cząstkowych.
Dodał, że tego typu inwestycji, które trzeba byłoby wykonać na już jest o wiele więcej.
 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta o
w podobnej materii co jego przedmówca, a mianowicie zapytał o plany odnośnie
zniszczonych ulic i chodników jakie nastąpiły po zakończeniu robót kanalizacyjnych na
osiedlu Kolonia Piast. Dodał, że w budżecie na 2014 rok nie ma zadania pn. Budowa
drogi na osiedlu Kolonia Piast. W związku z powyższym zawnioskował do Burmistrza
Miasta oraz Wysokiej Rady o znalezienie środków z oszczędności lub dróg, gdzie
planowane są roboty i przesunięcie na osiedle Kolonia Piast.
 Zastępca Burmistrza Miasta odnośnie ulicy Kolonia Piast wyjaśnił, że te prace
inwentaryzacyjne już się rozpoczęły. Było spotkanie z wykonawcą, który ma przedstawić
koszty związane z odtworzeniem tej drogi. Natomiast na to co wykonawca zniszczył
zostanie przygotowany kosztorys. Problemem tej drogi, jak na wielu innych drogach w
gminie, jest brak podbudowy, dlatego w czasie wykonywania kanalizacji droga pod
naporem ciężkiego sprzętu była podmywana. Sprawa jest w toku i w stosownym
momencie zostaną przedstawione rozwiązania.
Ad 7.

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

 Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Gut złożył oświadczenie na temat treści artykułu
pt. „Dlaczego płacimy najwięcej”, zamieszczonego w ostatnim numerze gazety
Lędzińskie Za i Przeciw. Stwierdził, że w/w artykule znajduje się aż 5 błędów. Radna
Halina Resiak ujawniła na poprzednim posiedzeniu komisji 4 błędy, natomiast on
ujawnia 5 błąd tj. cena za odbiór segregowanych śmieci w Chełmie Śląskim wynosi 12 zł
na osobę zamieszkująca w zabudowie jednorodzinnej, a nie jak podaje gazeta 10 zł od
osoby. Dodał, że to gmina Lędziny wymienia stare, dziurawe rurociągi na własny koszt
zmniejszając straty wody, a tym samym łagodząc podwyżki cen. Poinformował, że o tym
fakcie powinien wiedzieć Redaktor Naczelny wzmiankowanej gazety Pan Robert
Salwierak jako rzetelny i obiektywny dziennikarz i mieszkaniec. Kolejno stwierdził, że
warto posiadać wiedzę na temat tego, iż rolę Rady Miasta w zatwierdzaniu wysokości
taryfy cen za 1 m3 wody należy oceniać na tle całego procesu legislacyjnego, gdy się tak
nie dzieje błędnie są wyciągane wnioski. Powyższe oświadczenie złożył w nadziei, że
„młodzi przyjaciele” zrozumieją iż rzeczywistość nie jest czarno – biała, a stosowanie
metod psychopolitycznych polegających na tworzeniu wrażenia, że władze gminy będą
starały się rozwiązywać problemy obywateli jest dobre, ale na krótką metę. Kolejno
złożył przeprosiny na ręce Pani Katarzyny Ficek – Wojciuch za opóźnienie w odpowiedzi
na jej pismo z powodu niedyspozycji zdrowotnych. Poinformował, że odpowiedź, która
została odczytana i stanowi załącznik nr 3 do protokołu zostanie wystosowana
adresatowi. Następnie złożył wniosek do Burmistrza Miasta zwracając się do Rady
Miasta o jego poparcie. Na postawie paragrafu 34 pkt. 1 i 5 Statutu Gminy Miejskie
Lędziny złożył wniosek do Burmistrza Miasta wniosek o następującej treści: „Wnioskuję
by w grudniowym wydaniu gazety samorządowej Lędziny – teraz ukazała się informacja
następującej treści: „W Biuletynie Informacyjnym Mieszkańców Lędzińskiej Za i
Przeciw Nr 1 z października 2013 roku redagowanym przez Redaktora Naczelnego Pana
Roberta Salwieraka, a wydawanym przez Panią Boguminę Freitag ukazał się na
pierwszej stronie artykuł pt. Dlaczego płacimy najwięcej, w którym podano
nieprawdziwe informacje. Pierwsza z nich, gminy Chełm Śląski i Imielin nie są
udziałowcami RPWiK i nie są przez to przedsiębiorstwo obsługiwane. Druga, najwyższa
stawka za wodę w gminach obsługiwanych przez RPWiK obowiązuje nie w Lędzinach
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tylko w gminie Brzeszcze i wynosi 8,31 zł za m3 brutto. Trzecia, cena stawki za wodę w
gminie Chełm Śląski wynosi 9,40 zł, z nie jak podała w/w gazeta 7,59 zł. Gmina Chełm
Śląski stosuje dopłaty do ceny wody, ale o tym wzmiankowana gazeta nie napisała.
Czwarta, cena za wodę w gminie Imielin wynosi 7,15 zł a nie 6,90 zł jak podała w/w
gazeta. Piąte, stawka za odbiór śmieci zbieranych w sposób selektywny w gminie Chełm
Śląski wynosi 12 zł od osoby, która zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej czyli jest
taka sam jak w Lędzinach czy Imielinie, a nie 10 zł os osoby jak podała gazeta. Stawka
10 zł od osoby obowiązuje mieszkańców gminy Chełm Śląski, ale zamieszkujących w
zabudowie wielorodzinnej, czego wzmiankowana gazeta nie podała. Niniejszą informację
podaje się mieszkańcom Lędzin gwoli dania świadectwu prawdzie”. Zwrócił się do
Przewodniczącej Rady o poddanie wniosku pod głosowanie, a do Wysokiej Rady zwrócił
się o poparcie.
 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zwrócił się z zapytaniem do wnioskodawcy o to,
którego RPWiK gmina Chełm Śląski i Imielin nie są udziałowcami?
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut udzielił odpowiedzi iż chodzi o RPWiK Tychy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady K.
Guta.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut podziękował za przyjęcie wniosku i za jednomyślność
w głosowaniu.
 Radna H. Resiak przedstawiła analizę cen wzrostów wody od przełomu lat 2009 - 2010
do 2013 - 2014. Dodała, że dokument można skserować. Poinformowała, ze
akcjonariuszami RPWiK Tychy jest 10 gmin, z terenu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
jest to Bieruń, Bojszowy i Lędziny. Cena wody w roku 2009 - 2010 w Lędzinach
kosztowała 6,47 zł. Wzrost ceny wody w tym okresie w Lędzinach wynosi 8% i 0,19 zł.
To klasowało Lędziny na 7 miejscu. Większy wzrost wody w tym czasie odnotowano w
Tychach tj. 9,9%, w Czechowicach – Dziedzicach i w Brzeszczach. W latach 2010 –
2011 Lędziny również były na 7 miejscu, a wzrost wody wynosił 4,71%, natomiast w
Bieruniu wynosił 1,73%, w Brzeszczach wzrost wynosił 0,85%, zaś Tychy miały wzrost
ceny wody o 10,85% tj. najwyższy wzrost ceny wody. W okresie 2011 – 2012 Lędziny
miały najniższy wzrost ceny wody i wynosił 0,68%, Bieruń utrzymywał się na poziomie
1,36%, Bojszowy 3,43%, Tychy 5,21%, Orzesze 0,96%. W okresie 2012 – 2013 Lędziny
były na II miejscu jeżeli chodzi o wzrost ceny wody, Orzesze było na I miejscu, gdzie
wzrost ceny wody był na poziomie 2,45%, natomiast w Lędzinach wzrost ceny wody
była na poziomie 2,57%. W Czechowicach – Dziedzicach wzrost ceny wody był na
poziomie 5,99%, w Bieruniu 3,19%, w Bojszowach 5,13%. Na zakończenie dodała, ze
udało się w gminie Lędziny zatrzymać lawinowy wzrost ceny wody.
 Radny Eugeniusz Chrostek zawnioskował do Burmistrza Miasta o wystąpienie do
odpowiednich służb o tablice informacyjne „zalecana droga do Lędzin z pominięciem
Górek” przy wjeździe w kierunku Górek na skrzyżowaniu w Lędzinach ul. Pokoju i ul.
Jagiellońskiej i od strony Bierunia, głównie dotyczy to szlaku dojazdu do kopalni
Ziemowit.
 Radny E. Urbańczyk złożył oświadczenie do Burmistrza Miasta odnośnie dobrze
wykonanej nawierzchni asfaltowej ul. Fredry oraz zwrócił się o dokończenie robót
wykończeniowych na ul. Fredry tak, aby mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń.
 Przewodnicząca Rady zawnioskowała do Burmistrza Miasta o zabezpieczenie w ramach
możliwości dróg dojazdowych, które są rozkopane ze względu na kanalizację na Górkach
i Goławcu, przed okresem zimowym.
 Radna K. Wróbel zawnioskowała do Burmistrza Miasta w imieniu mieszkańców o
zaplanowanie i wykonanie odwodnienia wzdłuż ulicy Kraszewskiego.
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Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę celem odbycia połączonego posiedzenia komisji w
sprawie uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022
i w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok celem
wydania opinii. Po komisji zostanie ogłoszona również przerwa.
Ad 8a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2013 – 2022
Projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności,
która została wydana na dzisiejszym posiedzeniu komisji.
 Radna K. Wróbel w związku z tym, ze posiedzenia komisji nie są nagrywane zwróciła się
ponownie z zapytaniem do Skarbnika Miasta.
 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie wie co ma na celu zadanie ponownie tego
samego pytania, tym bardziej iż radna otrzymała odpowiedź na zadane pytanie na
posiedzeniu komisji.
 Radna K. Wróbel wyjaśniła, że chce aby to było zaprotokołowane i zwróciła się z
zapytaniem do Przewodniczącej, czy ma coś przeciwko?
 Przewodnicząca Rady wyraziła zgodę na zadanie pytania.
 Radna K. Wróbel wyjaśniła, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 – 2024 z dnia 12 listopada 2013 roku w załączniku nr 3 (str. 16) podana jest łączna
planowana kwota długu gminy Lędziny na dzień 1 stycznia 2014 w wysokości
19 745 482,34 zł, natomiast w uchwalanych dzisiaj WPF na lata 2013 – 2024 w
załączniki nr 1 (str. 4) podana jest planowana kwota długu gminy Lędziny na koniec
2013 roku w wysokości 22 145 482,34 zł. Różnica dotyczy 2 400 000,00 zł. W związku z
tym zapytała którą kwotę należy uznać za zakładana kwotę długu miasta na koniec 2013
roku?
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w WPF na lata 2013 – 2022 kwota długu wynosi z
uchwały budżetowej na 2013 rok i obejmuje nie zaciągnięte zobowiązania a z tytułu
emisji obligacji na kwotę 2 300 000,00 oraz nie zaciągnięty kredyt w wysokości
1 100 000,00 zł, który nie będzie zaciągnięty do końca 2013 roku łącznie z planowana
emisja obligacji na 2 300 000,00 zł. Rada Miasta podejmowała uchwałę dot. emisji
obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł, uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 2013
rok nie była podejmowana. Zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku zmniejszy się
jeszcze o kwotę 1 000 000,00 zł.
 Radna K. Wróbel kolejno zapytała na jaka kwotę na dzień dzisiejszy gmina wypuściła
obligacje?
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, ze na dzień dzisiejszy gmina podpisała umowę na emisję
obligacji na łączną kwotę 10 000 000,00 zł. Do dnia dzisiejszego emisja wyniosła
8 400 000,00 zł. Pozostało do wyemitowania 2 600 000,00 zł.
 Radna K. Wróbel zapytała czy gmina do 10 mln zł wypuści obligacje?
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, ze jest taka możliwość jednak stwierdziła, ze nie zostanie
wyemitowana całość.
 Radna K. Wróbel zapytała, kiedy radni otrzymają w tej sprawie oficjalną odpowiedź.
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, ze najpóźniej w grudniu na Sesji radni zostaną
poinformowania o emisji obligacji. Dodała, ze trudno teraz coś w tym temacie mówić,
gdyż nie wiadomo jak się zrealizuje podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ
ten dochód wpływa w okolicy 10 każdego miesiąca.
 Radna K. Wróbel zapytała kto jest właścicielem obligacji?
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, ze już odpowiadała na to pytanie na piśmie. Obligacje gminy
Lędziny zobowiązał się zgodnie z umową objąć bank BGK.
 Radna K. Wróbel zapytała, czy to jest jednoznaczne, ze on jest właścicielem?
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 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że musiałaby mieć umowę, żeby dokładnie zacytować jak
brzmi zapis, czy jest właścicielem, czy to określenie jest inne, natomiast bank BGK
zobowiązał się do objęcia całej emisji obligacji gminy Lędziny.
 Radna K. Wróbel zapytała, czy może być ktoś inny właścicielem obligacji niż bank?
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zgodnie z umową właścicielem jest bank BGK.
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 XLII/300/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022, została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 8b.

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.
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 XLII/301/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2013 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 8c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2014 ROK
Projekt uchwały otrzymał na dzisiejszym połączonym posiedzeniu komisji pozytywną opinię
Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego, 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 XLII/302/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Ad 8d.
7

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2014 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i
Porządku Publicznego, 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” - 14 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała nr XLII/303/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Ad 8e.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA OPŁATY OD
POSIADANIA PSÓW I OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA
PSÓW W 2014 R.

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i
Porządku Publicznego, 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” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2
głosy.
Uchwała nr XLII/304/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów
w 2014 r., została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLI / 298 / 13 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 R. W SPRAWIE
PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W
REJONIE UL. ZABYTKOWEJ 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 XLII/305/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.10.2013 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLI / 298 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 października 2013 r. w sprawie
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach, została podjęta i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 8g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR CXLVII/09/2000 Z
DNIA 28.09.2000 R. W SPRAWIE UTWORZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POD
NAZWĄ „KUCHNIA MIEJSKA” W LĘDZINACH WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI
ZMIANAMI
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i
Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.

 Radna K. Wróbel zwróciła się, aby w BIP – ie uaktualnić Statut Targowiska Miejskiego.

Przypomniała iż w 2011 roku została wprowadzona zmiana uchwałą, gdzie miał się
pojawić paragraf 2, natomiast w dniu dzisiejszym wprowadzana jest zmiana polegająca
na dodaniu paragrafu nr 3. Niestety w Statucie Targowiska Miejskiego nie ma
wprowadzonej wcześniejszej zmiany i tym samym tworzy się luka.

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 XLII/306/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie zmiany
uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą „Kuchnia Miejska” w Lędzinach wraz z późniejszymi zmianami, została podjęta i
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 8h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2014
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyjaśnił, ze zobowiązał się do konsultacji z Radcą

Prawnym na temat zapisów paragrafu 5 ppkt. e, f, g, h. Pani Prawnik wyjaśniła, że te
zapisy są zgodne z prawem i intencją. Dodał, że każdy głosuje zgodnie własnym
sumieniem.
 Radna K. Wróbel wyjaśniła, ze wysokość środków przeznaczonych na realizacje
programu wynosi 75 tys. zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym została ta kwota
zmniejszona. Tym samym zapytała jaka kwota była zaplanowana w obowiązującym roku
2013?
 Kierownik Referatu Kultury … Pan Krzysztof Bednarczyk wyjaśnił, że jest to kwota 97
tys. zł.
 Radna K. Wróbel stwierdziła, że z zapisów przedmiotowego projektu uchwały wynika, iż
nie ma przewidzianego na przyszły rok zadania polegającego na wsparciu działalności
prozdrowotnej tj. priorytetowe zadanie publiczne: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Kolejno zwróciła się z zapytaniem, czy gmina w przyszłym roku nie będzie wspierać
sportowców w odniesieniu do działań prozdrowotnych, czym się sugerowano
uszczuplając kwotę i nie biorąc pod uwagę wzmiankowanego zadania?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w wielu działach trzeba było poczynić oszczędności i
zmniejszyć wydatki, to jest kwestia oszczędności.
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” - 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3
głosy.
Uchwała nr XLII/307/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, została podjęta i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 8h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE – NA
CZAS OZNACZONY 10 LAT – KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE NAJMU
POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZIANACH
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” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLII/308/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.11.2013 roku w wyrażenia zgody na
zawarcie – na czas oznaczony 10 lat – kolejnej umowy w przedmiocie najmu pomieszczeń
przeznaczonych na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzianach, została
podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 9.

INFORMACJE

 Przewodnicząca Rady poinformowała członków Komisji Handlu… oraz Komisji
Budżetu…, iż w dniu 9 grudnia br. o godzinie 17.00 odbędzie się połączone posiedzenie
w/w komisji w sprawie omówienia działalności Straży Miejskiej. Komisja Handlu będzie
miała wcześniej swoje stałe posiedzenie, na którym będzie omawiała budżet na 2014 rok.
Gdyby posiedzenie do godziny 17.00 nie zakończyło się to zostanie ogłoszona przerwa,
w które odbędzie się połączone posiedzenie. Kolejno odczytała pismo skierowane od
posła na Sejm RP Pani Marii Nowak w sprawie przesłanej Uchwały rady Miasta Lędziny
ws czipowania psów, pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Następnie odczytała
pismo WIOŚ Katowice przekazujące publikację „Stan środowiska w Województwie
Śląskim w 2012 roku”, pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Publikacja do
wglądu jest dostępna w Biurze Rady Miasta.
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Marek Spyra
poruszył kwestie planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zabytkowej (Klimont)
zwracając się jednocześnie do Burmistrza Miasta, aby zlecił analizę aktu notarialnego na
podstawie, którego przekazano Spółdzielni Sad tereny, na których prowadzi swoją
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działalność rolniczą i czy w akcie notarialnym przekazania nie jest tak, jak kiedyś było to
w Lędzinach ( przypadek 2 – ch budynków), iż został wskazany cel polegający tylko na
działalności rolniczej. Jeśli Sad wystosowując wniosek o wydanie warunków zabudowy
chciał zaprzestać działalność rolniczą pytanie, czy Skarb Państwa na tej podstawie nie
może zawnioskować o zwrot gruntu. Reasumując zwrócił się o sprawdzenie statusu
gruntu i na jakich zasadach został przekazany Spółdzielni SAD.
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 XLII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 14
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 Buszta
Obradom przewodniczyła
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