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PROTOKÓŁ nr XLV/2014 

z obrad XLV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 27.02.2014 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. (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) o 

godzinie 16.00 otworzyła obrady słowami:  

 

OTWIERAM XLV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Przewodnicząca powitała władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta Wiesława 

Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Skarbnik Dorotę Przybyła- 

Paszek, mec. Wiolettę Wołek-Reszka, która będzie dbała o zgodny z prawem przebieg Sesji. 

Następnie powitała prezesa PGK Partner Pana Piotra Buchtę, Kierownika Targowiska 

Miejskiego Pana Ryszarda Buchtę, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę, 

Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz przedstawicieli prasy 

i mieszkańców.  

Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali 

znajduje się 14 radnych (w chwili odczytania listy obecności była nieobecna radna Halina 

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 

 

Ad 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przy braku wniosków dotyczących zmian                      

w porządku obrad  został on przyjęty przez aklamację. 

 

 Otwarcie Sesji. 

 Przyjęcie porządku obrad.  

 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 stycznia 2014 roku. 

 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: 

a) zmian w budżecie miasta na 2014 rok; 

b) zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2014-2015 będących w 

posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w 

Lędzinach; 

c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.  

d) ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej „Partner” spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych 
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uchwałą Rady Miasta Lędziny nr …. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” sp. z o.o.  

e) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego; 

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na Wdrożenie 

Projektu pn.: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 

(Geoportal) – Faza II”0; 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnych świadczeń 

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020; 

h) zmiany uchwały nr XVIII/141/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyboru członków 

Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny 

„Lędziny-teraz!” 

 Informacje.  

 Zakończenie. 

 

 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIV SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA                                

30 STYCZNIA 2014 ROKU 

 

Protokół z XLIV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 stycznia 2014 roku: 

Stan radnych: 14, „za” -  14 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. 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli                   

w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 

Ad 5. 

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 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 

 

 Radny Czesław Orzegowski zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie wykonane 

utwardzenie i okrawężnikowanie na  ul. Zawiszy Czarnego do łącznika z ul. Zakole. 
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Następnie zapytał o rozkład prac i obłożenie ludźmi terenu budowy na Zamościu – 

zdaniem radnego powinno się prowadzić prace po kolei np. od ul. Zamkowej następnie 

ul. Wygody itd. Na dzień dzisiejszy na Zamościu jest jeden plac budowy i trudno 

mieszkańcom poruszać się w tamtym terenie. 

 

 Burmistrz Miasta poinformował, że na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała ws 

zmian w budżecie na 2014 rok, które zakładają dotację dla powiatu na zadanie dotyczące 

ul. Zawiszy Czarnego. Prace na tej drodze w chwili obecnej wstrzymuje powiat czekając 

na środki gminne.  

 

 Pan Grzegorz Berger Kierownik z PGK Partner poinformował, że na ul. Zawiszy 

Czarnego pracę są bardzo zaawansowane - robione są ostatnie przyłącza. Natomiast 

zakres prac i rozłożenie pracowników podyktowane jest tym, że jest do wykonania duży 

zakres kanalizacji deszczowej, długo trwały same uzgodnienia robót kanalizacyjnych, a 

konkretnie dokumentacji. Termin zakończenia całości prac na kontrakcie W22 to 15 

lipiec 2014 roku, w związku z tym realizacja robót nie może przebiegać tylko na jeden 

czy dwóch uliczkach jeżeli termin ma byś dotrzymany. Pan kierownik poinformował, że 

PGK Partner wystąpił z wnioskiem do starostwa, by organizacja ruchu została nieco 

zmieniona głównie chodzi o ruch tranzytowy, który należałoby skierować na ul. Pokoju, 

która jest zakończona i przejezdna. W chwili obecnej robione są główne ciągi 

kanalizacyjne, prace odbywają się w ciężkim terenie, utrudnień dla mieszkańców jest 

sporo, za co przepraszamy, ale jednak te prace będą musiały być wykonane. Odtworzenia 

nawierzchni dróg, w których prace zostały zakończone będą następowały niebawem jak 

tylko wznowią prace asfaltownie. W kwestii ul. Zawiszy Czarnego i ul. Goławieckiej jest 

ona odtwarzana przy współpracy z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim, gdzie spółka 

wnioskowała o przystąpienie do prac jak najszybciej. Przetargi na odwodnienie i 

okrawężnikowanie tych ulic mają zostać ogłoszone 10 marca.  

 

 Radny Orzegowski zwrócił się z prośbą by wyjaśnienia złożone przez Pana Grzegorza 

Bergera ukazały się w marcowym wydaniu gazety Lędziny-teraz!  

 

 Pan Grzegorz Berger poinformował, że informacja zostanie przekazana do publikacji             

w najbliższym numerze gazety zwłaszcza, że już dosyć precyzyjnie można podać 

informację co do terminów zakończenia poszczególnych etapów prac.  

 

 Radna Krystyna Wróbel zapytała czy po zakończeniu prac związanych z budową 

kanalizacji na ul. Lędzińskiej odtworzenie nastąpi tylko na odcinku gdzie były 

prowadzone roboty czy też na całej ulicy.  

 

 Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że odtworzenia w postaci nowej warstwy ścieralnej będą 

wykonane na wszystkich drogach w całości.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła uwagę na zniszczone płoty i parkany, które 

przylegają do ul. Goławieckiej, ale również do innych dróg w mieście. Następnie 

zapytała czy mieszkańcy muszą występować w wnioskiem o ich oczyszczenie po 

zakończeniu prac. 

 

 Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że na wszystkich ulicach na których występują 

zanieczyszczenia płotów i wjazdów dotyczy to m. in. dzielnic: Górki, Goławiec,                     

ul. Zawiszy Czarnego, ul. Ułańskiej będą czyszczone i myte. Nie ma potrzeby by zwracać 

się z pisemnymi wnioskami w tej sprawie. Ten zakres prac zawarty jest również                    

w podpisanych z wykonawcami umowach.  

 

 Radny Czesław Orzegowski zapytał czy ul. Paderewskiego została już ostatecznie 

odtworzona, ponieważ wystają z niej pokrywy studzienek kanalizacyjnych.  
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 Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że na ul. Paderewskiego położone jest tylko pierwsza 

warstwa asfaltu, natomiast w tym roku będzie wykonana warstwa ścieralna i nastąpi 

regulacja włazów.  

 

 Radna Anna Wójcik Ścierska zapytała czy można zwrócić się do starostwa z wnioskiem 

by prace porządkowe na ul. Hołdunowskiej w rejonie ul. Fredry nie były wykonywane             

w dni targowe, ponieważ tworzą się tam potężne korki.  

 

 Burmistrz Miasta odpowiedział, że ul. Hołdunowska sprzątana jest od poniedziałku lub 

wtorku i trwa to aż do czwartku. Gdy miasto wystąpi z wnioskiem o zmianę terminu prac 

porządkowych to może się to skończyć przerzuceniem ludzi w inny rejon i 

kilkutygodniową przerwą. Więc jak już prace zostały rozpoczęte nie można ich 

przerywać.  

 

 Radny Kazimierz Gut zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącej Rady Miasta 

(nawiązując do posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności) jak zostanie 

rozwiązana sprawa ewentualnej zmiany w Statucie Miasta Lędziny w związku z 

wnioskami, które Komisja Budżetu podjęła na ostatnim swoim posiedzeniu. Podjęty 

pierwszy wniosek dotyczył powołania komisji doraźnej, natomiast wniosek drugi 

przekazania prac nad Statutem Gminy Lędziny Komisji Budżetu, Finansów i 

Samorządności. Następnie radny zapytał czy Stowarzyszenie Mieszkańców pod 

Klimontem odstąpiło od zamiaru zmiany Statutu Gminy Lędziny czy też został dokonany 

wybór w sprawie powierzenia zadań komisji doraźnej czy też zadania te przejmie 

Komisja Budżetu i Finansów.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że przedstawiciele Stowarzyszenia nie 

wycofali się ze swojej inicjatywy. W kwestii odpowiedzi na pytanie czy Komisja 

Budżetu, Finansów i Samorządności będzie mogła wprowadzać zmiany do Statutu Miasta 

Przewodnicząca zwróciła się do mec. Wioletty Wołek – Reszka. 

 

 Pani mec. Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, że zarówno w pierwszym czy drugim 

przypadku konieczne będzie podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały. Podkreśliła, 

że sytuacja jest dosyć nietypowa, gdyż aktualne są 2 wnioski, które są poniekąd 

sprzeczne z sobą. Wobec tego konieczna jest decyzja, który kierunek należałoby wybrać.  

W przypadku gdyby wybór padł na Komisje Budżetu, Finansów i Samorządności 

należałoby podjąć uchwałę rozszerzająca zakres prac tejże komisji.  

 

 Radny Kazimierz Gut zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady Miasta czy 

przedstawiciele powiatu otrzymali zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Jest kilka 

ważnych  i pilnych spraw, które należy poruszyć.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta wyjaśniła, że wszyscy radni powiatowi z Lędzin otrzymują 

informację o sesji wraz z porządkiem obrad.  

 

 Radny Kazimierz Gut wyjaśnił, że kilka dni przed dzisiejszym posiedzeniem okazało, się,  

że tak oczekiwana inwestycja jak modernizacja ul. Hołdunowskiej nie będzie 

realizowana. Następnie radny podkreślił, że wnioski z komisji rady, które kierowane są 

do powiatu nie doczekały się żadnej odpowiedzi. W związku z zapisami ustawy 

mówiącej o tym, że radni reprezentują mieszkańców i ich interesy należy tą kwestię 

poruszyć z radnymi powiatowymi.   

 

 Radna Halina Resiak poinformowała, iż otrzymała odpowiedź na złożony wniosek.  
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 Radny Kazimierz Gut zwrócił się do Burmistrza Miasta z zapytaniem czy prawdą jest, że 

na skrzyżowaniu ulicy Paderewskiego i ul. Pokoju naprzeciw wiaduktu ma powstać 

kompleks blaszanych garaży.   

 

 Burmistrz Miasta poinformował, że nie zostały wydane warunki zabudowy.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta Pani Teresa Ciepły wyjaśniła, iż w miesiącu wrześniu 

odbyło się spotkanie z radnymi powiatowymi oraz Starostą Powiatu. Z tego spotkania nie 

wyniknęło nic poza wymianą opinii i informacji.  

 

 Radna Halina Resiak poinformowała, że raz na posiedzeniu Rady Miasta a trzy razy na 

posiedzeniach komisji był skierowany wniosek ws odmalowania przejść dla pieszych na                  

ul. Hołdunowskiej, które przestały być widoczne z różnych powodów. Na te wnioski nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi, natomiast w kwestii kontaktu z radnymi powiatowymi należy 

się z nimi kontaktować indywidualnie. Radna poinformowała, że kontaktowała się z 

radnym Palowskim, który jej wniosek złożył na sesji Rady Powiatu w sprawie 

sprawdzenia i odnowienia przejść dla pieszych. Radny Palowski otrzymał w tej kwestii 

odpowiedź w której starosta pisze, że na ulicach: Hołdunowskiej, Gwarków, 

Jagiellońskiej, Lędzińskiej, Wygody były odnawiane pasy w 2013 roku. Radna 

podkreśliła, że niestety tego na drogach nie widać. W piśmie ponadto Starosta podał, iż 

Burmistrz Miasta nie zwracał się do Starosty ws współpracy w zakresie malowania 

poziomego dróg powiatowych na terenie miasta Lędziny.  

 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nie zwracał się do Starosty ws współpracy dotyczącej 

malowania przejść dla pieszych tylko zwrócił się w sprawie malowania przejść dla 

pieszych, które to zadanie należy do zadań Starosty.  

 

 Wiceburmistrz Marek Bania wyjaśnił, że z Powiatowego Zarządu Dróg przyszły 

odpowiedzi na 3 wnioski, które prawdopodobnie dotrą na posiedzenia komisji w marcu.  

 

 Radna Krystyna Wróbel cyt.: „Pragnę ponowić moją interpelację z poprzedniego 

posiedzenia sesji. Ponieważ nie otrzymałam satysfakcjonującej odpowiedzi, na złożoną 

przeze mnie na poprzedniej sesji interpelację składam ją kolejny raz. 28 listopada 2013 

roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ustawa śmieciowa jest częściowo niezgodna z 

Konstytucją RP. Wg. sędziów Trybunału niezgodne z Konstytucją mają być m. inn.: 

stawki opłat za odbiór odpadów ustalane przez gminy. W gminach, w których opłaty za 

odpady okażą się za wysokie trzeba będzie podjąć nowe uchwały. W przypadku naszego 

miasta ustalenie odpłatności nastąpił zanim znane były faktyczne koszty. Bowiem 

wyłonienie w drodze przetargów i ustalenie ceny za odbiór nastąpiły później. Dlatego 

ponownie wnioskuję do Pana Burmistrza o niezwłoczne przeprowadzenie analizy opłat 

pobieranych przez mieszkańców za wywóz śmieci i faktycznych kosztów ponoszonych 

przez miasto Lędziny z tego tytułu. Jeśli analiza ta wykaże, że opłaty wnoszone przez 

mieszkańców mogą być mniejsze niż te pierwotnie ustalone to wnioskuję o ich obniżenie 

w takim stopniu, który pozwoli zbilansować koszt wywozu śmieci. Pragnę 

poinformować, iż w miastach, które taką analizę już wykonały nastąpiła weryfikacja 

opłat  z korzyścią dla mieszkańców. Przykładem mogą być sąsiednie Mysłowice, gdzie 

mieszkańcy od stycznia zamiast 12 zł płacą 9 zł.  W imieniu mieszkańców naszego 

miasta wyrażam nadzieję, że również w Lędzinach doprowadzi to do obniżenia 

wysokości stawek za odbiór odpadów. Panie Burmistrzu proszę o pisemną odpowiedź na 

moją interpelację, ponieważ do tej chwili takiej odpowiedzi nie otrzymałam”.  

 

 Burmistrz Miasta poinformował, że udzieli odpowiedzi na piśmie. Następnie 

poinformował, że taka analiza zostanie przeprowadzona jak po zakończeniu sezonu 

grzewczego, ponieważ ilość produkowanych śmieci jest inna w miesiącach: wrzesień – 

październik a zupełnie inna w listopadzie i grudniu, styczniu, lutym i marcu. Pełna 
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rzetelna analiza kosztów zostanie wykonana po sezonie grzewczym. Natomiast przyjęte 

stawki za wywóz śmieci kalkulowały wszystkie gminy, ponieważ taki był obowiązek 

ustawowy. Burmistrz podkreślił, że należało ogłosić przetarg na odbiór odpadów jeszcze 

przed uruchomieniem całego systemu.  

 

 Radna Krystyna Wróbel stwierdziła, iż nie neguje argumentów podawanych przez 

Burmistrza Miasta, jednak dla radnej najistotniejszy jest fakt taki, że są gminy, które 

dokonały już takiej analizy i od stycznia mieszkańcy płacą mniej za wywóz śmieci.  

 

 Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli jakieś miasta dokonały już analizy kosztów 

związanych w odbiorem i wywozem odpadów to z całą pewnością nie była to rzetelna 

ocena.  

 

 Radna Halina Resiak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym ul. Hołdunowskiej. Radna 

poinformowała, że prawdopodobnie nie będzie remontowana w 2014 roku, a następnie 

zapytała czy powiat wykonał już projekt budowlany budowy ronda na skrzyżowaniu                     

ul. Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków, który miał być gotowy do końca grudnia 

2013 roku.  

 

 Burmistrz Miasta przekazał, że ma informację iż dopiero na sesji w marcu lub kwietniu 

będzie wprowadzone takie zadanie do budżetu powiatu na wykonanie dokumentacji 

budowlanej budowy ronda. Dotychczas w budżecie powiatu nie było takiego zadania.  

 

 Radna Halina Resiak przypomniała, że podczas spotkania z radnymi powiatowymi i 

starostą, radny Władysław Trzciński zapewniał wszystkich, że w projekcie budżetu 

powiatu jest zaplanowana kwota 100 000 zł na to zadanie. Natomiast w tej chwili okazuje 

się, że tego zadania nie ma i nie było? To oznaczałoby, że dopiero do końca 2014 roku 

będzie gotowa dokumentacja budowlana z projektem. Radna stwierdziła, że w takiej 

sytuacji należałoby się spotkać i poważnie porozmawiać co mają znaczyć takie obietnice 

bez pokrycia.   

 

 Radny Edward Urbańczyk, przypomniał, że na podstawie deklaracji, które złożyli 

zarówno radni powiatowi jak i starosta powiatu informacja ta została przekazana 

mieszkańcom Lędzin. W tej chwili sytuacja jest co najmniej niezręczna.  

 

 Radna Halina Resiak poinformowała, że mieszkańcy ul. Gwarków wiedzą o tym, że ma 

być budowane rondo i zwracają się z pytaniami, kiedy inwestycja ruszy. Należałoby w tej 

sytuacji zorganizować spotkanie z radnymi powiatowymi i starostą, by sytuację wyjaśnić.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że takie spotkanie można zorganizować.  

 

 Radny Janusz Gondzik zapytał, czy będzie realizowana planowana inwestycja na                       

ul. Hołdunowskiej I etap prac miał obejmować odcinek od skrzyżowania z ul. Pokoju do 

zjazdu na ul. Fredry.  

 

 Burmistrz Miasta poinformował, że w roku 2013 został wykonany projekt oświetlenia                   

w chwili obecnej jest rozstrzygnięty przetarg i rozpoczynają się prace. Natomiast kiedy 

będzie robiony remont nawierzchni i chodników burmistrz nie był w stanie na to 

odpowiedzieć.  

 

 Radny Edward Urbańczyk stwierdził, że w związku zaistniałą sytuacją niezbędne jest 

spotkanie z  zarządem oraz radnymi powiatu.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała podjęcie stosownego wniosku w kolejnym 

punkcie porządku obrad.  
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Ad 7.  

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

1. Radny Jerzy Żołna oświadczył, iż w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi 

realizacji inwestycji na drogach powiatowych, które miały być realizowane w 2014 roku 

składa wniosek o następującej treści: 

 

Wnioskuję o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta z radnymi powiatowymi 

z Lędzin oraz całym Zarządem Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w celu ustalenia jakie 

będą prowadzone inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Lędziny. 

 „za” –  15 głosów. 

 

Radny podkreślił, iż należy ustalić konkretnie co będzie realizowane a co nie bez rzucania 

słów na wiatr, ponieważ te informacje są przekazywane mieszkańcom Lędzin. Odpowiedź 

na złożony przez radnego Palowskiego wniosek również budzi wiele zastrzeżeń.  

 

Na zakończenie radny złożył oświadczenie, że brak radnych powiatowych na dzisiejszej Sesji 

Rady Miasta jest z pewnością wynikiem dyskusji jaka wywiązała się na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

2. Radny Kazimierz Gut wygłosił swoje oświadczenia o treści: „Pani Przewodnicząca, 

Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! Specjaliści od komunikacji społecznej poprzez 

publikację artykułów w gazecie tworzą zdarzenia dzięki którym produkt czyli konkretna 

informacja staje się znana i odpowiednio postrzegana przez osoby i grupy osób, do 

których jest kierowana. To podstawowy element strategii komunikacji społecznej. W 

kontekście tego co powiedziałem zadaję pytanie: czy nasza gazeta należycie wypełnia 

swoje zadanie ? Proszę oceńcie Państwo sami na przykładzie, który zaraz podam. Która z 

wiadomości jest dla społeczeństwa bardziej przydatna, oczekiwana i być może zaowocuje 

pozytywnymi odczuciami. Czy ta mówiąca o nowych niezwykle istotnych dla gminy 

inwestycjach? Czy może ta opisujące przeżycia niektórych osób zgromadzonych na 

Klimoncie w magiczną noc sylwestrową wraz z podaniem aktualnej sytuacji 

meteorologicznej tam panującej. Proszę  się nad tym zastanowić również w kontekście 

wydawania pieniędzy. Rada Miasta atakowana jest przez niektóre środowiska w sposób 

nie tyle brutalny co bezpodstawny. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado proszę się nad 

tym zastanowić, jak to jest możliwe, że gmina, mimo, że posiada o wiele większe 

możliwości jest praktycznie bezbronna wobec postępującej brutalizacji życia społecznego 

i politycznego. Czy aby główną przyczyną tej słabości gminy nie jest słaba komunikacja 

ze społeczeństwem? Jeśli tak to tworzymy swoistą lukę informacyjną, niszę rynkowa 

którą bez pardonu odchodzą inni manipulując opinią społeczną bez oglądania się na 

skutki. A kto za to odpowie? Igranie z wartościami społecznymi to igranie z ogniem. 

Powiem tak: efektywne zarządzanie informacją w gminie musi być oparte na precyzyjnym 

i skutecznie realizowane w strategii komunikacji społecznej. Strategii opartej na wiedzy, 

doświadczeniu, kreatywności, … i pełnego zaangażowania w to co się robi, a nie na 

zapełnianiu pustych kolumn gazety tylko po to, by zarobić tzw. wierszówkę. Jeżeli moje 

słowa wywołają jakąś refleksję, która może przyczynić się do zmiany obecnego 

nastawienia w komunikacji społecznej to będzie to oznaczało, że idziemy w dobrym 

kierunku i jest to jakiś sukces. Dziękuje bardzo.” 

 

3. Radny Edward Urbańczyk poinformował, że w związku z nasilającymi się uwagami 

mieszkańców dotyczącymi ul. Fredry a w szczególności chodników, parkingu, i utrudnień 

związanych z prowadzoną na tej drodze budową kanalizacji należy mieszkańców 

poinformować, że za taki stan rzeczy nie ponoszą winy: radni ani Burmistrz Miasta tylko 

Firma Buskopol. W związku z powyższym radny złożył wniosek do Kierownika 

Grzegorza Bergera, by po powrocie firmy do prac w pierwszej kolejności zakończyć 

odbudowę chodnika na ul. Fredry.  
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4. Radny Eugeniusz Chrostek zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta by uzupełnić 

brakujący rozkład jazdy na nowym przystanku zlokalizowanym na ul. Pokoju. 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że pismo zarówno do KZK GOP jak również do MZK 

Tychy zostało już wysłane. 

 

Po wyczerpaniu pkt. 7 porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 10 min. 

przerwę. 

 

 

 Ad 8a.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA            

NA 2014 ROK 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu              

i Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu, Finansów                      

i Samorządności. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

- Radna Halina Resiak zwróciła się o wyjaśnienie dotyczące przesunięcie środków                     

z ul. Hołdunowskiej w wysokości 230 tys. zł. 

 

- Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wyjaśnił, iż wcześniej planowana inwestycja 

budowy oświetlenia wzdłuż ul. Hołdunowskiej została ograniczona do odcinka od                    

ul. Pokoju do ul. Fredry.  Na dalszym odcinku ul. Hołdunowskiej wymiana oświetlenia jest 

ściśle związana z przebudową tej drogi. 

 

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” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4  

głosy.  

 

Uchwała nr XLV/335/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmian                      

w budżecie Miasta Lędziny na lata 2014 rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

 

Ad 8b.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WIELOLETNIEGO 

PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I 

KANALIZACYJNYCH W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2014-2015 BĘDĄCYCH 

W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

„PARTNER” SPÓŁKA Z O.O. W LĘDZINACH 

 

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

Finansów i Samorządności.  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusje nad przedstawionym projektem uchwały. 

 

- Radna Krystyna Wróbel – poinformowała, że w projekcie uchwały zaplanowano m. in. 

wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych (zlewnia Hołdunów) na kwotę 500 tys. zł. w roku 

2014 i również 500 tys. zł w 2015 roku – II etap. Oznacza to, że przyłącza kanalizacyjne dla 
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zlewni Hołdunów nie zostaną w całości wykonane w 2015 roku. Radna podkreśliła, że nie 

może się z tym zgodzić, gdyż na spotkaniu z mieszkańcami w Gimnazjum Nr 2 w 2013 roku 

przekazał informację, iż wszyscy zostaną podłączeni do nowej kanalizacji w 2014 roku, na 

koszt PGK Partner. 

 

- Prezes PGK Partner Piotr Buchta wyjaśnił, że środki na budowę przyłączy pochodzą z 

taryfy. Mieszkańcy nie będą musieli dopłacać środków własnych do wykonywanych 

przyłączeń, tak jak inni mieszkańcy, którzy nie mieli ani przyłączeń ani umów na odbiór 

ścieków. 

 

- Radna Krystyna Wróbel wyjaśniła, iż nie podważa kosztów wykonania przyłączeń i tego kto 

je ponosi, ponieważ taka informacja była przekazana mieszkańcom, tylko termin wykonania 

przyłączeń wszystkich mieszkańców do nowej kanalizacji. 

 

- Prezes Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że w zależności od możliwości będą przyłączani 

mieszkańcy. Zgodnie ze sztuką budowlaną przyłącza mogą być wykonane wówczas gdy 

kanalizacja będzie odebrana, a na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odbiorów końcowych tylko 

plac budowy.  Gdy tylko będą odbiory, można przystąpić do wykonywania przyłączy, a na te 

roboty musi być zorganizowany przetarg.  

  

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” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1  

głos.  

 

Uchwała nr XLV/336/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zatwierdzenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 

gminie Lędziny na lata 2014-2015 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach, została podjęta i  stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

 

Ad 8c.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA 

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE LĘDZINY DLA 

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

„PARTNER” SPÓŁKA Z O.O. 

 

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

Finansów i Samorządności.  

 

- Radna Krystyna Wróbel cyt.: „Będę głosować przeciwko taryfie za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, ponieważ nie przekonały mnie argumenty przedstawiane na 

posiedzeniach komisji przez Pana Prezesa Piotra Buchtę. Przypominam, że jak dotychczas 

Partnerowi za odprowadzanie ścieków płaci tylko część mieszkańców Lędzin. Proponowana 

jest podwyżka taryfy z 7,77 zł do 8,64 zł mówię tutaj oczywiście o tych kwotach , które 

mieszkaniec Lędzin podłączony do funkcjonującej instalacji będzie musiał w rzeczywistości 

zapłacić. Oznacza to wzrost o 11,2%. W roku 2007 za 1 m3 ścieków płaciliśmy 2,87 zł, cena 

ścieków wzrośnie więc trzykrotnie. Czy w tym czasie oprócz wzrostu taryfy i niedogodności 

spowodowanej budową kanalizacji coś dla mieszkańca się zmieniło? Otóż nic. Pomimo 

położenia nowych rurociągów w roku 2013 wielu mieszkańców Hołdunowa nadal jest 

podłączonych do deszczówki, nadal ścieki są odprowadzane przez instalację, która 

gwarantuje rozlewiska na ulicach i posesjach w przypadku zwiększonych opadów deszczu. 
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Mieszkańcy otrzymują usługę o tym samym standardzie, opartą o tą samą infrastrukturę co  w 

roku 2007 za 3 razy większą opłatę. Nie mogę poprzeć takiego traktowania odbiorców usług 

Partnera. Mam wrażenie, że niektórzy zapomnieli, że to Partner jest dla mieszkańców, a nie 

mieszkańcy dla Partnera. Dziękuję”. 

 

- Radny Kazimierz Gut stwierdził, że zgadza się ze swoja przedmówczynią w 99%, ale 

podkreślił, że radna w swoim wystąpieniu nie wspomniała o dopłacie gminy do ścieków, 

która od 2007 roku wyniosła ok. 6 mln zł. Tą dopłatę ponoszą wszyscy mieszkańcy Lędzin, 

również ci, którzy nie zostali podłączeni do kanalizacji. 

 

- Radna Krystyna Wróbel poinformowała, że zobowiązuje się do przygotowania odpowiedzi 

dla Pana Wiceprzewodniczącego Kazimierza Guta jeżeli chodzi o kwestię dopłat, biorąc pod 

uwagę nie tylko Miasto Lędziny, ale również inne miasta. 

 

- Radny Kazimierz Gut wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi miał na uwadze dopłatę ogólną z 

budżetu gminy, nie zaś dopłatę jednostkową. 

 

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” – 10 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 4 głosy.  

 

Uchwała nr XLIV/337/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp z o.o., została 

podjęta i  stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

 

Ad 8d.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DOPŁATY DO CEN ZA ZBIOROWE 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ „PARTNER” SP Z O.O. W LĘDZINACH ZATWIERDZONYCH 

UCHWAŁĄ RADY MIASTA LĘDZINY  NR XLV / 337 / 14 Z DNIA 27.02.2014 R.               

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA 

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE LĘDZINY 

DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ                            

„PARTNER” SP Z O.O. 

 

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

Finansów i Samorządności.  

 

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 XLV/338/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie dopłaty do 

cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

„Partner” sp z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny                            

nr XLV/337/14 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp z o.o., została podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad 8e. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu                

i Porządku Publicznego 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” – 1 głosów, „wstrzymujących się” –  0 

głosów.  

 

Uchwała nr XLV/339/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Województwa Śląskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 8f.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ 

POWIATOWI BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEMU NA WDROŻENIE PROJEKTU 

PN.: „SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU BIERUŃSKO – 

LĘDZIŃSKIEGO (GEOPORTAL) – FAZA II” 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.  

- Radna Halina Resiak zwróciła się z zapytaniem, czy cały system kosztuje 200 tys. zł czy też 

starostwo daje tyle pieniędzy na niego? I czy gmina będzie miała zagwarantowane bezpłatne 

korzystanie z niego? 

 

- Wiceburmistrz Marek Bania potwierdził, że powiat inwestuje w system 200 tys. zł, a po jego 

wdrożeniu gmina Lędziny będzie mogła z niego korzystać bezpłatnie. 

 

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 XLV/340/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na Wdrożenie Projektu pn.: „System 

Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (Geoportal) – Faza II”, została 

podjęta i  stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

 

Ad 8g.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ              

W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA GMIN W ZAKRESIE 

DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 

2014 – 2020. 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.  
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W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

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

uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosów.  

 

Uchwała nr XLV/341/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnych świadczeń w ramach 

wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020, została podjęta i  stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad 8h.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XVIII/141/12 Z 

DNIA 26.01.2012 R.  W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY PROGRAMOWEJ 

CZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO BIULETYN INFORMACYJNY LĘDZINY 

„LĘDZINY – TERAZ!” 

 

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że z funkcji członka rady programowej 

zrezygnował Radny Kazimierz Gut w związku z tym Rada Miasta powinna spośród radnych 

wybrać kogoś w miejsce odchodzącego radnego. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są 

jakieś kandydatury. 

 

- Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na literówkę w treści uchwały. 

 

- Radny Edward Urbańczyk stwierdził, ze jeden członek rady programowej jest z Lędzin, 

więc proponuje by drugi członek był np. z Hołdunowa, następnie zgłosił kandydaturę radnej 

Anny Wójcik-Ścierskiej.  

 

- Radna Anna Wójcik-Ścierska wyraziła zgodę.  

 

- Radny Kazimierz Gut odnosząc się do wypowiedzi radnego Edwarda Urbańczyka wyjaśnił, 

że nie było przypadku nierównego traktowania mieszkańców Lędzin, natomiast rezygnacja 

radnego podyktowana jest troską o to, że gazeta powinna być redagowana lepiej. 

 

- Przewodnicząca Rady Miasta podkreśliła, że to redaktor redaguje gazetę nie zaś rada 

programowa, która ma inne zadanie.  

 

- Radny Edward Urbańczyk wyjaśnił, że niczego podobnego nie sugerował o czym 

wspomniał radny Kazimierz Gut.  

 

- Radna Halina Resiak zaproponowała, by redaktor w przyszłym numerze informatora 

„Lędziny – teraz! zamieścił informację jaka jest rola rady programowej gazety. Radna 

podkreśliła, że obowiązuje prawo prasowe i rada programowa nie ma wpływu na 

zamieszczane w gazecie treści. Rada programowa może sugerować co ewentualnie mogłoby 

się w gazecie znajdować.  Za treści publikowane odpowiadają redaktorzy i wydawcy.  

 

- Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że przychyla się do wniosku radnej Haliny 

Resiak, ponieważ rada programowa w naszej gazecie odbierana jest przez mieszkańców tak, 

jakby była odpowiedzialna za treści zamieszczone w gazecie. 

 

- Radny Kazimierz Gut podziękował radnej Halinie Resiak za wypowiedź.  
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Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 5 min przerwę w celu naniesienia zmian do projektu 

uchwały. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Jerzego Żołny o odczytanie projektu uchwały z proponowaną kandydaturą radnej Anny 

Wójcik-Ścierskiej. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głos.  

 

Uchwała nr XLV/342/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XVIII/141/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyboru członków Rady 

Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – 

teraz!”, została podjęta i  stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

 

Ad 9. 

INFORMACJE 

 

1. Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujące informacje: 

 

 Dyżury radnych: zgodnie z planem pracy Rady Miasta dyżury radnych zostaną 

przesunięte z wtorku 11 marca na pierwszy tydzień kwietnia 2014 roku. Natomiast w 

dniu 11 marca zaprosimy na spotkanie radnych powiatowych z terenu Lędzin wraz z 

całym zarządem Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.  

 

 Ankiety. Przewodnicząca poinformowała, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali do 

wypełnienia anonimowe ankiety, które posłużą jako materiał badawczy do napisania 

pracy licencjackiej.  

 
 Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała o obowiązku złożenia przez radnych do 

końca kwietnia oświadczeń majątkowe za 2013 rok. 

 
 Przewodnicząca odczytała pismo grupy inicjatywnej dotyczące sprzeciwu wobec 

zamiaru sprzedaży budynku po byłej Izbie Porodowej przy ul. Hołdunowskiej. 

Odczytane pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
 Dni skupienia dla samorządowców odbędą się 12 kwietnia 2014 roku. 

 
2. Radny Kazimierz Gut poinformował, że nie rozumie treści pisma ws. porodówki i zwrócił 

się do Burmistrza Miasta z zapytaniem czy ten budynek będzie wyburzony czy też 

pozostanie? 

 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że budynku po Izbie Porodowej nie można w żadnym razie 

porównywać do budynku „wikarówki”, który został zburzony. Budynek został 

wystawiony do sprzedaży i na dzień dzisiejszy nie wpłynęło wadium, co oznacza, że 

chętnych do nabycia nie ma.  
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Ad 10. 

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 XLV SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników:  12  

 

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 

Mariola Kaiser 

 

Obradom przewodniczyła 

 

          Teresa Ciepły 


