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PROTOKÓŁ nr L/2014
obrad z L Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji

odbytej w dniu 18.08.2014 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 L SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)

Powitała zaproszonych gości, a w szczególności Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja
Dziubę, Pana Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana
Marka Banię, Panią Sekretarz Alicję Bobiec, Panią Skarbnik Dorotę Przybyłę, Mecenas Panią
Wiolettę Wołek – Reszka, która będzie dbała o zgodny z prawem przebieg Sesji.
Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, Komendanta Straży
Miejskiej, 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
Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec

Ad 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

 Otwarcie Sesji.
 Przyjęcie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 26 czerwca 2014 roku.
 Informacja w sprawie MEGREZ Spółka z o.o.
 Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy

Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.
 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) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) zaciągnięcia i spłaty kredytu długoterminowego;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tychy;
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Murckowska

i ul. Gwarków);
f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Ułańska);
g) zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XL/292/13 z dnia 26 września 2013 r. w

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;
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h) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie
Gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania;

i) zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie
gminy Lędziny na lata 2013 – 2015;

j) zmiany uchwały nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi  za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

k) zmiany Uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie
podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania;

l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie najmu – na czas
oznaczony trzech, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lędziny,
położonych w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach z przeznaczeniem na
działalność usługową;

m) przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 –
2020.

Informacje.
Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek zawnioskowała o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta
Lędziny. Dodała, że przedmiotowa uchwała zostanie przedłożona radnym w przerwie Sesji.

Stan radnych: 15, „za” -  15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” -  0
głosów.
W wyniku głosowania do porządku obrad wprowadzono w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zostanie wprowadzony do
porządku obrad w punkcie 10 n.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.

Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIX SESJI RADY MIASTA LĘDZINY

Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

Protokół z XLIX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 maja 2014 roku:
Stan radnych: 15, „za” -  15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” -  0
głosów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
INFORMACJA W SPRAWIE MEGREZ SPÓŁKA Z O.O.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby o
przedstawienie informacji na temat aktualnej sytuacji spółki MEGREZ oraz planów.
Przedstawienie informacji podyktowane jest przejęciem przez miasto Tychy udziałów spółki i
udziałem miasta Lędziny.

Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba podziękował za zaproszenie na Sesję i wyjaśnił,
że radni mieli możliwość zapoznać się na posiedzeniu komisji z aktualną sytuacją finansową
spółki MEGREZ, ponieważ Pani Prezes Mariola Szulc przedstawiała  kondycję spółki od



3

strony finansowej. Następnie wyjaśnił cel wizyty na dzisiejszym posiedzeniu informując, iż
Marszałek Województwa Śląskiego, jako właściciel kilkudziesięciu placówek w służbie
zdrowia, zrobił rozeznanie całości polityki związanej z ochrona zdrowia i doszedł do
wniosku, że tych placówek w służbie zdrowia jest za dużo, stąd wynikają problemy finansowe
w województwie. Stworzono sieć szpitali, które dalej będą marszałkowskimi. Ta sieć została
zatwierdzona przez Sejmik Województwa. Na tej liście Szpital Wojewódzki w Tychach się
nie znalazł, a powód pewnie był taki iż szpital był w katastrofalnej sytuacji finansowej i
Marszałek nie chciał dalej szpitala finansować. Całkowite zadłużenie szpitala wynosiło 69
milionów złotych z odsetkami. Stwierdził, że każdy z zebranych jakby robił porządki mieście
pewnie podjąłby taka samą decyzję by wyeliminować słabe ogniwo. Ważne jest to, iż Pan
Marszałek zadeklarował spłatę wszystkich zadłużeń. Sprawa była badana przez prokuraturę,
ale ostatecznie przekształcono szpital w spółkę prawa handlowego MEGREZ, która
rozpoczęła swoja działalność 2 lata temu. Wyjaśnił, że spółka radzi sobie bardzo dobrze, a
wyniki finansowe ma dodatnie. Wszystko to wiązało się z redukcją etatów, a jeżeli chodzi o
zakres świadczeń medycznych dzisiaj MEGREZ świadczy usługi w szerszym zakresie niż
szpital  w momencie kiedy był likwidowany. Szpital funkcjonuje bardzo dobrze i osiąga
dobre wyniki. Dla potwierdzenia zakomunikował, że rok 2013 został zamknięty wynikiem
ponad 2 mln zł  zysku czyli bieżąca działalność nie przysparza problemów. Potężnym
problemem jest o iż w 2016 roku wchodzą nowe przepisy NFZ i aby szpital mógł uzyskać
kontrakt przynajmniej na poziomie takim jak jest teraz tj. ok. 60 mln zł rocznie trzeba
przeprowadzić modernizacje bardzo wielu pomieszczeń i sal operacyjnych. Nie
przystosowanie szpitala do nowych przepisów będzie skutkować otrzymaniem kontraktu w
bardzo ograniczonym zakresie lub nie otrzymaniem kontraktu w ogóle. Marszałek
powiedział, że tych pieniędzy na modernizację nie przeznaczy. Pozostawienie szpitala na
liście marszałkowskiej  spowodowałoby upadek z przyczyn koniecznych, gdyż Marszałek nie
przeznaczyłby środków na jego modernizację i trzeba byłoby go zamknąć po 2016 roku. Nie
można było do tego dopuścić, poza tym zakupieniem szpitala interesowały się firmy, które
prowadzą działalność szpitalną w Katowicach, gdzie nie mają kontraktu. Kupując szpital
wojewódzki za niewielkie pieniądze przeniosłyby kontrakt do Katowic i Tychy zostałyby bez
szpitala. Stąd wziął się pomysł, aby zainteresować się losami szpitala i nie chcąc płacić
Marszałkowi za udziały w spółce MEGREZ zostało zaproponowane inne rozwiązanie.
Najpierw propozycja została przez jego osobę przedstawiona Marszałkowi, później na Sesji,
gdzie radni wyrazili zgodę. Efekt jest taki, że nie kupowano udziałów w spółce MEGREZ
tylko został podniesiony kapitał zakładowy. Tychy zadeklarowały, że wpłacą na konto spółki
MEGREZ 3 mln zł tj. ok. 25% udziałów, co spowodowało podniesienie kapitału zakładowego
do 12 mln zł. Z taką adnotacją został podpisany list intencyjny, w którym znajdował się
również zapis, iż następne 3 mln zł  zostaną wpłacone do końca stycznia 2015 roku. Tym
samym w styczniu Tychy będą miały ponad połowę udziałów i przejmą kontrolę. W między
czasie odbyło się wiele spotkań z szefami okolicznych jednostek samorządu terytorialnego jak
również ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Panem Bednorzem, na których
wszyscy razem orzekli, iż jest to wspólny interes, aby ten szpital ratować i stworzyć taką
placówkę, z której wszyscy będą dumni i aby można było się w nim leczyć w komfortowych
warunkach. Dodał, że według niego to są realne ambicje do wykonania.  Poinformował
również, że kwota 6 mln zł jako wkład własny do szpitala w skali budżetu miasta Tychy to
nie są jakieś olbrzymie pieniądze. Tychy chciały również zachęcić włodarzy miasta Lędziny
do tego przedsięwzięcia, bo to nie jest szpital, który leczy pacjentów tylko z Tychów ale
połowa pacjentów pochodzi spoza Tychów. Wszystkie JST Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego zadeklarowały swój udział w bardzo różniej wysokości. Stwierdził, ze to nie
chodzi o wysokość przeznaczonych środków tylko o gest solidarności z Tychami. Chodzi o
to, by był to tyski szpital, by mieć na niego wpływ. Przy ¼ posiadanych udziałów Tychy mają
w spółce MEGREZ jedno miejsce w spółce nadzorczej, a więc na bieżąco jest kondycja
spółki kontrolowana. Kolejno wyjaśnił, ze spółka MEGREZ jest spółką wirtualną, ponieważ
budynek i działka są dalej własnością Marszałka. Tychy zdecydowały, iż dla bezpieczeństwa
całego przedsięwzięcia będzie właściwym jak przejmie w/w obiekty. Marszałek ma takie
prawo, aby przekazać nieruchomości innemu samorządowi nieodpłatnie i są wstępnie
prowadzono już takie rozmowy, aby jeszcze w tej kadencji przekazać całość nieruchomości
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na rzecz miasta Tychy, aby miasto mogło dysponować całym majątkiem. Tym bardziej, że
sam budynek wymaga bardzo dużo remontów poza tymi zalecanymi przez NFZ do kontraktu
na 2016 rok. W budynku trzeba wymienić całą instalację i dużo nakładów jest niezbędnych do
tego, by szpital mógł wypełniać swoje funkcje właściwie. Było dużo wątpliwości prawnych
jak ostatecznie postąpić tj. czy obejmować udziały czy się wstrzymać, wzięto również pod
uwagę fakt, iż prowadzenie szpitala jest zadaniem własnym powiatu, a nie gminy. Jednak
ostatecznie podjęto decyzję z Burmistrzami miast i Wójtami gmin w Powiecie Bieruńsko –
Lędzińskim, iż przekażą środki na podstawie umowy z miastem Tychy na pomoc dla szpitala,
natomiast Tychy przekażą te środki do spółki MEGREZ na konkretne inwestycje, a później
miasto Tychy z tych środków się rozliczy. Taka formuła została uzgodniona z prawnikami i
skarbnikami. Na koniec dodał, że w tej sprawie ważny jest wspólny interes mieszkańców
danej gminy czy miasta, chodzi o gest solidarności poszczególnych JST.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że podczas spotkania z Prezesem spółki MEGREZ zostało
wszystko dogłębnie wyjaśnione i dlatego w tej chwili ze strony radnych nie ma żadnych pytań.

 Radna Halina Resiak potwierdziła słowa Przewodniczącej Rady tłumacząc, iż Prezes spółki
Pani M. Szulc szczegółowo wyjaśniła zamierzenia szpitala. Dodała jednak iż istotną rzeczą
dla radnych jest to, iż środki jakie przekazują zostaną przekazane na konkretny sprzęt i
będą mogli zobaczyć ten sprzęt.

 Prezydent Miasta Tychy Pan A. Dziuba stwierdził, że dużą zasługę w tej sprawie ma
również Marszałek Województwa, gdyż mógł sprzedać szpital i podreperować konto, które
jest w kiepskim stanie jeżeli chodzi finanse województwa. Natomiast Marszałek wyraził
zgodę, iż środki w wysokości 6 mln zł jakie zainwestuje miasto Tychy zostaną
prze4znaczone na dostosowywanie szpitala do wymogów NFZ 2016. Jedną z pierwszych
inwestycji będzie zakupienie Rentgena, późnie zostanie zakupiony Tomograf i Rezonans.

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut potwierdził, ze w sprawie najważniejszy jest
gest solidarności, o którym mówił Pan Prezydent Miasta Tychy. Jednak zwrócił uwagę, iż
Lędziny w roku 2013 i 2014 dokonują wielkich wydatków inwestycyjnych, które są w
zakresie maksymalnym budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że te 100 tys. zł, które Rada Miasta
przekaże na podstawie stosownej uchwały dla budżetu gminy Lędziny znaczy bardzo wiele
szczególnie w tym  i poprzednim roku inwestycyjnym.

 Prezydent Miasta Tychy Pan A. Dziuba zakomunikował, że ma taką świadomość dlatego
podczas spotkania wszyscy zgodnie się umówili, iż nie będą mówić o pieniądzach tylko
każdy dokona przeglądu możliwości budżetowych. W tej sprawie bardziej chodzi o symbol
o to, aby pokazać, że dane gminy chcą się włączyć w ideę przejęcia szpitala przez
samorząd. Podkreślił po raz kolejny, iż w sprawie chodzi o gest solidarności.
Zakomunikował również, że Tychy są już po wielkich inwestycjach kanalizacyjnych i
doskonale wie ile taka inwestycja kosztuje, ale trzeba mieć podniesioną głowę, ponieważ
taka inwestycja na pewno się opłaci. Tychy już prawie zapomniały o tej inwestycji
ponieważ tylko dwa lata zostały do spłaty pożyczki inwestycji, która kosztowała 141 mln
Euro tj. prawie 600 mln zł.  Dotacja wynosiła 75 mln Euro, natomiast ponad 60 mln Euro
to były inwestycje Tychów.

Przewodnicząca Rady podziękowała Prezydentowi Miasta Tychy za udział w Sesji oraz
pogratulowała wszystkich wykonanych inwestycji i ogłosiła 10 minutowa przerwę.
Obrady zostały wznowione.

Ad 5.
INFORMACJA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI,

OCHRONY ZDROWIA  I POMOCY SPOŁECZNEJ NA TEMAT
PRZYGOTOWANIA LĘDZIŃSKICH SZKÓŁ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej Jerzy Żołna poinformował, że na podstawie sprawozdań Dyrektorów
poszczególnych placówek o przeprowadzonych i prowadzonych remontach w okresie



5

wakacyjnym stan przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014 / 2015
przedstawia się następująco:
 W Gimnazjum Nr 1 trwa odnawianie lub malowanie pomieszczeń. Na chwilę obecną

jest gotowych 6 sal lekcyjnych;
 W Gimnazjum Nr 2 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne, odnowiono salę

gimnastyczną (cyklinowanie parkietu) i również trwa przygotowanie kuchni do
otwarcia;

 W Szkole Podstawowej Nr 1 trwa malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, kuchnia jest
dostosowywania do potrzeb przedszkoli i od 18 sierpnia zacznie wydawanie posiłków,
przygotowywana jest druga świetlica i kolejna sala komputerowa, realizowane są
zakupy i wyposażenie sal na potrzeby sześciolatków;

 W Szkole Podstawowej Nr 3 oddano do użytku nowy plac zabaw, obecnie trwa remont
i odnawianie sal w ramach usuwania szkód górniczych;

 W Zespole Szkół w Goławcu dobiegają końca prace poziomowania budynku,
przełożono wszystkie okna, obecnie trwa malowanie pomieszczeń, sala gimnastyczna
jest już oddana do użytku, wycyklinowano i pomalowano parkiet. Od 1 września
szkoła powinna funkcjonować normalnie.

 W Miejskim Przedszkolu Nr 1 oddano do użytku zaadaptowany na potrzeby
przedszkola budynek MKS, trwa wyposażanie pomieszczeń i przeprowadzka z dawnej
siedziby. Uroczyste otwarcie przewidziano na dzień 29 sierpnia br.

  W Miejskim Przedszkolu Nr 2 w miesiącu sierpniu trwa przerwa urlopowa. W lipcu
dokonano przeniesienia przyłącza gazowego na teren przedszkola. Przedszkole jest
sukcesywnie przygotowywane do nowego roku szkolnego.

Szczegółową informację Wysokiej Radzie Komisja Edukacji przedstawi na sesji wrześniowej
po przeprowadzeniu wizji lokalnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, którą
komisja planuje na dzień 28 sierpnia br.

Ad 6.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY

MIASTA ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ,
UMÓW I ANEKSÓW DO UMÓW.

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Resiak przedstawiła sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowią załącznik nr 1 do powyższego protokołu. Ponadto
komisja z udziałem skarżących rozpatrzyła dwie skargi. W stosunku do pierwszej komisja
zwróciła się do skarżącego o sprecyzowanie skargi, ponieważ dotyczyła ona wielu kwestii
bezprzedmiotowych m. in. chodziło o zameldowanie w domku fińskim, który żona
skarżącego opuściła jeszcze przed wydaniem wyroku eksmisyjnego, który dotyczył jej byłego
męża i jej dwójki dzieci, z czego w stosunku do jednego z nich postępowanie zostało
umorzone ze względu na fakt opuszczenia tego domku. Ustalono, iż w tym zakresie nie jest to
objęte skargą i nie będzie przedmiotem rozpoznawania. Druga kwestia, o której pisał skarżący
było przydzielenie lokalu socjalnego, jest wszczęte postępowanie więc sprawa jest w toku,
tym samym ustalono, iż ta kwestia też nie jest przedmiotem skargi. Po skonkretyzowaniu
przez Pana skarżącego, ustalono iż przedmiotem skargi jest brak posiadania meldunku w
dotychczas zajmowanym lokalu na postawie tzw. umowy krótkoterminowej oraz organizacja
czasu pracy zarządcy nieruchomości pod katem włączenia prądu natychmiast po uiszczeniu
opłaty. Zarzuty zostały skonkretyzowane podczas posiedzenia komisji, o czym stanowi
protokół z posiedzenia. Odnośnie pierwszego zarzuty odnośnie meldunku komisja uznała, iż
skarga w tym zakresie jest bezprzedmiotowa, ponieważ Pan skarżący został zameldowany.
Natomiast odnośnie organizacji czasu pracy zarządcy nieruchomości pod kątem włączenia
prądu natychmiast po uiszczeniu opłaty komisja uznała te skargę za nieuzasadnioną,
ponieważ  w tych lokalach mieszkają lokatorzy, którzy mają zaległości czynszowe i nie płacą
za media. Dodała, iż częściowo rozpoznawaniem skargi komisja zajmowała się w czerwcu br.
i wtedy była podnoszona kwestia skargi bezprzedmiotowej w zakresie meldunku. Natomiast
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odnośnie liczników na karty na doładowanie wystosowano pismo do Tauronu z prośbą
wyjaśnienie czy jest to możliwe. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż jest to możliwe i zgodne z
prawem. Skarżącemu chodziło o to, żeby czas pracy zarządcy wynosił 24 h po to, aby
zarządca włączył prąd skarżącemu zaraz po wykonaniu płatności. Jako przykład skarżący
podał, że dokonał płatności w piątek, a prąd mu włączono w poniedziałek. Po sprawdzeniu
dokumentów okazało się, iż skarżący dokonał przelewu w poniedziałek, kiedy mu włączono
prąd. Nie ma takiej możliwości, jeśli skarżący dokona płatności w sobotę, aby mu
natychmiast włączyć prąd. Odnośnie drugiej skargi wyjaśniła, że projekt uchwały nie został
skierowany pod obrady sesji ponieważ Państwo skarżący wycofali skargę. Po uzgodnieniach
z Państwem Komisja zobowiązała się do przedstawienia informacji w tym zakresie na Sesji
radnym i Burmistrzowi Miasta. Spór dotyczy kwestii sąsiedzkich, gdzie właściwym do
rozpoznania jest Sąd Cywilny. Państwo mają ustanowioną drogę konieczną do swojej
nieruchomości. Właściciele działki obciążonej uzyskując pozwolenie w Starostwie
Powiatowym postawili na działce bramę, którą zamykają. Państwo na dzień dzisiejszy
korzystają z uprzejmości sąsiadów i przez działkę sąsiadów przechodzą nie mając innej
możliwości z powodu zamknięcia tej bramy dojazdu do nieruchomości. Na komisji zostały
wyjaśnione możliwości prawne egzekwowania wyroku ustanawiającego służebność drogi
koniecznej jaki mają Państwo. Przedmiotem ich skargi były dwie rzeczy tj. budowa przyłącza
do kanalizacji oraz kwestie wywozu śmieci z nieruchomości. Odnośnie przyłącza
kanalizacyjnego wyjaśnień udzielił Pan Grzegorz Berger z PGK Partner tłumacząc iż sprawa
została skierowana do projektanta, bo jest wybudowana studzienka, do której byliby
przyłączeni jednak jest konieczność wprowadzenia tego przyłącza przez działkę, która jest
obciążona służebnością drogi, ale nie ma służebności przesyłu i tu Państwo muszą w tym
zakresie uzyskać wyrok. Odnośnie drugiej kwestii skarżący poinformowali, iż zostali
wezwani do uiszczenia odsetek od nieuregulowanych należności za odbiór śmieci. Jest to
następstwem tego, iż brama jest zamknięta i nie ma możliwości odebrania śmieci. Ta kwestia
zgodnie z Państwa wnioskiem została rozstrzygnięta. Państwo pisali w tych kwestiach pismo
do Urzędu Miasta i Spółki Partnera na co nie otrzymali w terminie odpowiedzi. Zwróciła się
do Burmistrza Miasta z prośbą, aby Straż Miejska zwróciła uwagę właścicielom działki, aby
otworzyli bramę i umożliwili dojazd samochodu odbierającego śmieci. Komisja
zawnioskowała do Burmistrza Miasta, aby sprawy załatwiane zgodnie z KPA były załatwiane
terminowo, a o każdym przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy strony były
poinformowane. Ponieważ Państwo uzyskali szczegółowe informacje zdecydowali się na
wycofanie skargi, ponieważ ona dotyczyła tylko kwestii formalnych, a nie merytorycznych
ponieważ jest to poza kompetencjami komisji.

Ad 8.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE

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 Infrastruktury i
Gospodarki Miejskiej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego. Poinformował również, że Plac Farski
wygrał głosowanie internetowe w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2013 w
kategorii Rewitalizacja Obszarów i Zespołów Urbanistycznych.

Ad 8.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

 Radny Edward Urbańczyk zwrócił się do Burmistrza Miasta, aby wpłynął na wykonawcę
wykonującego ul. Ułańską, aby roboty zintensyfikować szczególnie przy budowie
chodnika.
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 Burmistrz Miasta poinformował, że w zeszłym tygodniu umówił się z właścicielem firmy
Machnik w sprawie przede wszystkim ul. Ułańskiej i ul. Miłej. Spotkanie odbędzie się w
dniu jutrzejszym o godzinie 12.00.

 Radny Edward Urbańczyk zwrócił się o informację jaki finał będzie miało to spotkanie.
 Radna Halina Resiak zwróciła się do Burmistrza Miasta o utrzymanie zieleni wzdłuż

dróg powiatowych informując, iż zdaje sobie sprawę, że jest to zadanie Powiatu. W jej
ocenie ul. Hołdunowska jest bardzo zaniedbana.

Ad 9.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

 Radna Anna Wójcik – Ścierska złożyła dwa wnioski:
1. Zawnioskowała, aby zorganizować wyjazd całej Rady Miasta Lędziny do

Przedsiębiorstwa MASTER. Poinformowała, że w tym roku została zakończona
inwestycja, która pozwoliła na zmodernizowanie zakładu, czego efektem jest powstanie
najbardziej nowoczesnego przedsiębiorstwa w Europie. Z uwagi na fakt, że gmina
Lędziny jest udziałowcem w przedsiębiorstwie dobrze byłoby, aby członkowie Rady
mieli możliwość zapoznać się z końcowy efektem tego przedsięwzięcia. Zwróciła się o
ustalenie terminu wyjazdu.

2. Zawnioskowała, aby Burmistrza Miasta zajął się jak najszybciej budynkiem po byłej
Izbie Porodowej, ponieważ zaczęła się dewastacja tego budynku tj. wybito szyby od ul.
Hołdunowskiej. Budynek należałoby jak najszybciej wydzierżawić lub zmonitorować,
aby wandale nie byli bezkarni.

 Burmistrz Miasta poinformował, że na początku września br. będzie rozstrzygnięty
przetarg na dzierżawę budynku po byłej Izbie Porodowej.

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że członkowie Rady zostaną poinformowani o
terminie wyjazdu do MASTERA i każdy kto będzie chciał uczestniczyć w wyjeździe się
zgłosi.

 Radna Krystyna Wróbel zawnioskowała do Burmistrza Miasta o podanie zadań jakie ma do
wykonania obsługa kotłowni węglowej w budynku komunalnym przy ul. Pokoju 37 w
Lędzinach w kwocie 2 200 zł brutto miesięcznie.

 Burmistrz Miasta poinformował, iż odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Ad 10a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2014 - 2014

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/393/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 - 2024, została podjęta i
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 10b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA

NA 2014 ROK

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Edukacji,
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Kultury, Sportu Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/394/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w zmian w budżecie miasta
na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 10c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA I SPŁATY KREDYTU

DŁUGOTERMINOWEGO

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/395/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zaciągnięcia i
spłaty kredytu długoterminowego, została podjęta i stanowi załącznik nr  5 do protokołu.

Ad 10d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA

MIASTA TYCHY

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/396/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Tychy, została podjęta i stanowi załącznik nr  6 do protokołu.

Ad 11e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO (UL. MURCKOWSKA I UL.
GWARKÓW)

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.

Uchwała nr L/397/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Murckowska i ul. Gwarków),
została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 10f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO (UL. UŁAŃSKA)

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/398/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Ułańska), została podjęta i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 10g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA

LĘDZINY NR XL/292/13 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 R. 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
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/399/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Lędziny nr XL/292/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 9
do protokołu.

Ad 10h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA

DOTACJI Z BUDŻETU GMINY LĘDZINY DLA NIEPUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,

PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
I OSOBY PRAWNE NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI
ICH WYKORZYSTYWANIA
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Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 28 lipiec
– 03 sierpień br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące
konsultowanego aktu.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/400/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Lędziny przez osoby fizyczne
i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 10i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXV/263/13 Z

DNIA 25.04.2013 R. W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UDZIELANIA OSOBOM
FIZYCZNYM DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI   Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DO BUDOWY

PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY NA LATA
2013 – 2015

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 22 lipiec
– 4 sierpień br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące
konsultowanego aktu.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/401/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym
dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do
budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny  na lata 2013 – 2015, została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 10j.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVI/350/14 RADY

MIASTA LĘDZINY Z DNIA 27.03.2014 R. W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU
SKŁADANIA DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie 22 lipiec
– 4 sierpień br. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące
konsultowanego aktu.
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Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/402/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

Ad 10k.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXI/241/13 RADY

MIASTA LĘDZINY Z DNIA 31.01.2013 W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA
LĘDZINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L403/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie podziału miasta Lędziny
na stałe obwody głosowania, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 9l.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
KOLEJNYCH UMÓW W PRZEDMIOCIE NAJMU – NA CZAS OZNACZONY
TRZECH, LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

LĘDZINY, POŁOŻONYCH W BUDYNKU PRZY UL. LĘDZIŃSKIEJ 47 W
LĘDZINACH Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/404/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie najmu – na czas oznaczony trzech, lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Lędziny, położonych w budynku przy ul.
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Lędzińskiej 47 w Lędzinach z przeznaczeniem na działalność usługową, została podjęta i
stanowi załącznik nr  14 do protokołu.

Ad 9m.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIEJSKIEJ STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 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.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/405/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie przyjęcia
Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, została
podjęta i stanowi załącznik nr  15 do protokołu.

Ad 9n.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA

MIASTA LĘDZINY

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na błędy literowe w projekcie uchwały w paragrafie 1
gdzie tekst powinien brzmieć „uznać Pana Mariusza” oraz w załączniku nr 1 w czwartej
linijce od dołu słowo w treści powinno brzmieć „nie posiadania”.

 Radca Prawny Wioletta Wołek – Reszka wyjaśniła, że odradza wymienianie danych
osobowych, gdyż będzie to zaprotokołowane i będą one publicznie dostępne, a to podlega
ochronie. Dodała, ze osoba która złożyła skargę ma prawo do ochrony swoich danych
osobowych.

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w tym konkretnym przypadku chodzi o poprawnie
gramatyczne zapisanie imienia.

 Radca Prawny Wioletta Wołek – Reszka stwierdziła, że w samym projekcie uchwały
wystarczyłoby aby zapisać „Mariusza Z”, ponieważ w protokołach są konkretne dane.

 Przewodnicząca Rady zapytała czy treść ma zostać zmieniona?
 Sekretarz Miasta zakomunikowała, ze obstawałaby za tym, aby pozostawić w paragrafie

1 dane osobowe tego skarżącego, gdyż jest to informacja dla radnych, natomiast w
momencie publikacji uchwały na stronie internetowej dane osobowe zostaną utajnione.

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno
poddała projekt uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr L/406/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.08.2014 roku w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Miasta Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

Ad 10.
INFORMACJE
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 Przewodnicząca Rady odczytała pismo Posła Jana Rzymełki stanowiące załącznik nr 17
do protokołu. Kolejno odczytała pisma wystosowane od:

1.  Przewodniczącego Rady Powiatu w Żywcu Pana Edwarda Płonka stanowiące
załącznik nr 18 do protokołu;

2. Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego Pana Eugeniusza Wala
stanowiące załącznik nr 19 do protokołu;

3. Wójta Gminy Świerklaniec Pana Kazimierza Flakus stanowiące załącznik nr 20 do
protokołu.

Poinformowała również, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali druki oświadczeń
majątkowych w związku z kończącą się kadencją, które należy złożyć na 2 miesiące przed
końcem kadencji. Zwróciła się o wyjaśnienie powyższej kwestii do Sekretarza Miasta.

 Sekretarz Miasta wyjaśniła, że w związku z zbliżającym się końcem kadencji m. in. radni
zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem
kadencji. Nie ma jeszcze potwierdzonej daty, do której należy złożyć oświadczenia
majątkowe, ale na stronach internetowych Rzeczpospolitej można wyczytać, iż kadencja
obecnej Rady kończy się 21 listopada br. Wybory samorządowe najpewniej będą
zarządzone na 16 listopada br. Tym samym radni są zobowiązani do złożenia oświadczenia
majątkowego do 21 września br., a stan majątkowy ma być określony na dzień złożenia
oświadczenia majątkowego.

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzień 21 września br. wypada w niedzielę.
 Radny Janusz Gondzik poinformował, że 16 i 17 sierpnia br. Urząd Miasta i Klub

Szachowy Górnika Lędziny gościł ekipę z Austrii tj. 14 wizyta szachistów. Pierwsza
wizyta odbyła się na Placu Farskim. Natomiast oficjalny mecz odbył się w sobotę 16
sierpnia br. o godzinie 10.00, gdzie Górnik Lędziny wygrał 4,5 do 2,5. Najważniejsza
impreza była w niedzielę 17 sierpnia br. gdy odbył się Międzynarodowy Turniej
Drużynowy, gdzie zjechało się 8 ekip tj. 2 drużyny zagranicznie i 4 drużyny spoza rejonu
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. W ostatniej drużynie grał Burmistrza Miasta Lędziny z
zagranicznym przeciwnikiem. Całą imprezę niedzielną wygrał gospodarz Górnik Lędziny.

 Przewodnicząca Rady pogratulowała uczestnikom.

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 L SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI

Liczba załączników: 20

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


