PROTOKÓŁ nr LI/2014
z obrad LI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 25.09.2014 r.
w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55
Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym 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 LI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Przewodnicząca powitała przybyłego na sesję radnego powiatowego Pana Władysława
Trzcińskiego oraz władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta Wiesława
Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Sekretarz Alicję Bobiec,
Skarbnik Dorotę Przybyłę. Następnie powitała Prezesa PGK Partner Pana Piotra Buchtę,
Komendanta Straży Miejskiej 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 13 radnych, gdyż dwóch zgłaszało swoje spóźnienie, zatem obrady sesji są
prawomocne, a podjęte uchwały wiążące.
Przewodnicząca poinformowała, że przed podjęciem uchwał odbędą się posiedzenia Komisji
Edukacji … oraz Komisji Budżetu w celu wydania opinii do zaktualizowanych projektów.
Ad 2.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z zapytaniem czy są jakieś wnioski dotyczące
zmiany do porządku obrad sesji, który przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2014 roku.
Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
5. Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) poręczenia pożyczki;
d) zmiany uchwały nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie
e)

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok;
wprowadzenia na terenie Gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+”;
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f) 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 wykorzystania;
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) wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
na terenie Gminy Lędziny powierzonych przez Powiat Bieruńsko - Lędziński;
i) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach
Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej
w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego – Zakole, z przeznaczeniem na urządzenie
tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci
kanalizacyjnej w Lędzinach;
j) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach
Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w
Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie
tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci
kanalizacyjnej w Lędzinach;

11. Informacje.
12. Zakończenie.

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wystąpił z wnioskiem o zmianę kolejności
w porządku obrad w następujący sposób: uchwała z pkt. 10h zostaje przesunięta do punktu
10b. Pozostałe uchwały otrzymają odpowiednią numerację do zajmowanych pozycji.
Innych zmian do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obraz po zatwierdzeniu wyglądał
następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2014 roku.
4. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
5. Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
b) wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
b)
c)
d)
e)
f)

na terenie Gminy Lędziny powierzonych przez Powiat Bieruńsko - Lędziński;
zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
poręczenia pożyczki;
zmiany uchwały nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok;
wprowadzenia na terenie Gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+”;
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy
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Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
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) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach
Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej
w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego – Zakole, z przeznaczeniem na urządzenie
tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci
kanalizacyjnej w Lędzinach;
j) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach
Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w
Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie
tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci
kanalizacyjnej w Lędzinach;

11. Informacje.
12. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie zaproponowane zmiany:
„za” – 13 głosów (jednogłośnie).
W wyniku braku innych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad został on przyjęty
przez aklamację.

Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z L SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
18 SIERPNIA 2014 ROKU
Protokół z L Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2014 roku.
Stan radnych: 13, „za” - 13 głosów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.

INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU
ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY

Przewodnicząca Rady Miasta oddała głos Prezesowi Spółki Partner Panu Piotrowi Buchcie w
celu złożenia sprawozdania.
Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu radnym.
- Radny Edward Urbańczyk podkreślił, że przyjeżdża na sesję wprost z placu budowy, który
wygląda w następujący sposób: ul. Ułańska – położone są 2 warstwy asfaltu do przystanku za
skrzyżowaniem z ul. Oficerską; ul. Ofierska ma częściowo położone dwie warstwy asfaltu po
jednej stronie drogi, strona druga nie jest zrobiona. Prace związane z korytowaniem są
wykonane w 5/9. Nie wygląda to najlepiej zwłaszcza po deszczu, gdzie zaczynają się potężne
problemy. Następnie radny podziękował Firmie Machnik i Naczelnikowi Jackowi Saternusowi
za pomoc w realizacji zgłaszanych wniosków mieszkańców związanych z odpowiednim
wyprofilowaniem drogi i wykonaniem odwodnień. Radny podkreślił, że jeżeli warunki
pogodowe będą sprzyjające w najbliższym czasie będzie asfaltowana ul. Miła. Następnie radny
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zwrócił się z zapytaniem jakie są dalsze plany w stosunku do ul. Ułańskiej czy będzie ta ulica
okrawężnikowywana czy też nie i w jakim terminie, oraz kiedy nastąpi odtworzenie
ul. Żeromskiego.
- Prezes Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że odtworzenie ul. Ułańskiej nastąpi w listopadzie.
Natomiast ze strony Starostwa są plany położenia krawężnika i wykonania odwodnienia
(poprzez zabudowanie dodatkowych wpustów ulicznych). Gdyby się okazało, że plany te będą
realizowane to ul. Ułańska zostanie odtworzona do warstwy wyrównawczej, tak by można było
po niej swobodnie jeździć.
- Radny Czesław Orzegowski zapytał, kiedy będą wykonywane przyłącza kanalizacyjne
w ul. Zakole czy to będzie w tym, czy w przyszłym roku.
- Prezes Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kanalizację deszczową należy zabudować
na nowo przepusty poniżej siedziby Firmy Mikotech, natomiast same przyłącza będą
realizowane w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o same przyłącza to Spółka Partner dochodzi
z wykonawcami do pewnego konsensusu w kwestii cen. Pan Prezes poinformował, że
w październiku sprawy powinny zostać ostatecznie doprecyzowane, tak by móc przystąpić do
prac.
- Radny Janusz Gondzik zwrócił się z zapytaniem o rejon W.2.1., czy wjazdy na osiedla będą
również zaasfaltowane do listopada?
- Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że tak. Jednakże w tej chwili priorytet ma ul. Ułańska.
- Radny Pan Janusz Gondzik zapytał o obszar W2.4.: ul. Hołdunowska od nr 1 do 9 czy tam
ostatecznie będzie wykonywana kanalizacja? Radny otrzymał sygnały, że w tamtym rejonie
kanalizacja nie została doprowadzona dostatecznie daleko by objąć wspomniane domy.
- Pan Piotr Buchta obiecał, że zapozna się z tą sytuacją.
- Radny Janusz Gondzik poinformował, że wbrew podawanym informacjom ul. Szewczyka nie
została jednak dokończona, gdyż brakuje ok. 5 m asfaltu do skrzyżowania z ul. Kilińskiego.
- Pan Piotr Buchta poinformował, że to będzie wykonane w najbliższym czasie.
- Radny Eugeniusz Chrostek zwrócił się z zapytaniem czy Spółka Partner ponosi koszty opłat
za służebność gruntową na ul. Plebiscytowej?
- Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że Spółka została „postawiona pod ścianą” , ponieważ tej drogi w
całości nie udało się podłączyć do ul. Lędzińskiej ze względu na spadki. Dlatego też spółka
musiała zawrzeć umowę z prywatnym właścicielem, który zgodził się jednak pod pewnymi
warunkami. Prowadzone są rozmowy by wynegocjowana opłata była jednorazowa, i nie
stanowiła ona corocznie pozycji w budżecie spółki.
- Radna Halina Resiak zapytała czy w ramach kontraktu jest również przewidziane odnowienie
oznakowania poziomego ulic?
- Pan Piotr Buchta wyjaśnił, że tam gdzie oznakowanie było powinno zostać odtworzone.
- Radna Halina Resiak wyjaśniła, że na ul. Botanicznej ruch na osiedlu jest prawostronny
i funkcjonowało oznakowanie poziome. Budowa kanalizacji została zakończona, a w tym
kierunku nic się nie dzieje. Radna podkreśliła, że nie jest to tylko i wyłącznie estetyka, ale
głównie jest to kwestia bezpieczeństwa.
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- Prezes Pan Piotr Bucha wyjaśnił, że z pewnością firma realizująca projekt w rejonie domków
fińskich o tym wie, jednakże kończy prace związane z odbudową nawierzchni w Hołdunowie.
Po zakończeniu tychże prac przystąpi do odtworzenia oznakowania poziomego na drogach.
- Rada Anna Wójcik-Ścierska poinformowała, że na rogu ulicy Mickiewicza i Słowackiego
tworzy się po deszczu rozlewisko wodne. Radna zapytała, kiedy zostanie to ostatecznie
naprawione, gdyż w chwili obecnej jest w tym miejscu nowa nawierzchnia asfaltowa. Następnie
radna poinformowała, że Pani Brzezina z ul. Przodowników 14 sygnalizuje następujący
problem: w czasie najmniejszego deszczu strumień wody od ul. Ekonomicznej łączy się z wodą
spływająca od ul. Mickiewicza i wpada wprost na jej posesję. Mieszkanka zgłaszała to problem
w wielu miejscach lecz nadal nic w tej sprawie nie zostało zrobione.
- Prezes Pan Piotr Buchta stwierdził, że postara się sprawę wyjaśnić na ul. Przodowników.
Natomiast w kwestii ul. Mickiewicza i Słowackiego firma kończy prace w Hołdunowie i
przystąpi do poprawienia nawierzchni i spadków na drogach.
- Radny Kazimierz Gut w związku z przedstawionymi informacjami zgłosił postulat, aby
zaprezentowane informacje przedstawić na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności w październiku. Przedłożony dokument zawiera niezwykle istotne zmiany i
mieszkańcy musieliby o nich wiedzieć.
- Pan Prezes Buchta poinformował, że na tablicach ogłoszeniowych Spółki Partner pojawią się
nowe wartości finansowe zgodnie z podpisanym aneksem.
- Radny Kazimierz Gut zgodził się, że jest to dobry sposób, jednakże proponuje by szersza
dyskusja na ten temat odbyła się na posiedzeniu komisji.
- Radny Powiatowy Pan Władysław Trzciński poinformował, że najprawdopodobniej na sesji
w październiku Rada Powiatu uchwałą przeznaczy środki finansowe w wysokości ok. 500 tys.
zł na dokończenie prac na ul. Ułańskiej związanych z okrawężnikowaniem jej i wykonaniem
odwodnienia. Nie mniej jednak w chwili obecnej powiat nie ma środków na to i należy położyć
pierwszą warstwę asfaltu by mieszkańcom już się tak nie kurzyło jak do tej pory. Radny
podkreślił, że z całą pewnością w przyszłej kadencji ulica Ułańska zostanie okrawężnikowana
jak równie zostanie wybudowany na niej chodnik.
- Radna Krystyna Wróbel zapytała prezesa Pana Piotra Buchtę czy w Hołdunowie rozpoczęły
się już jakieś prace związane z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych.
- Pan Piotr Buchta odpowiedział, że mieszkańcy Hołdunowa jeszcze nie są przyłączani,
ponieważ w tym celu chcemy spółka zamierza wystąpić o kredyt. Budowa przyłączy
rozpocznie się z chwilą posiadania środków na ich sfinansowanie. Prace powinny zakończyć się
w przyszłym roku. Ponadto poinformował, że koszty budowy przyłączy są ciągle negocjowane
z wykonawcami. Następnie podkreślił, że w istniejących już przyłączach często są zaniżone
przekroje, które mogą powodować zatykanie. W takich właśnie przypadkach przyłącza będą
wykonywane od początku.
- Radna Krystyna Wróbel zapytała czy to znaczy, że w tym roku przyłącza nie zostaną
wykonane?
- Pan Piotr Buchta odpowiedział, że prace rozpoczną się po otrzymaniu kredytu jak również po
wynegocjowaniu realnej stawki z wykonawcami przyłączy.
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- Radna Krystyna Wróbel stwierdziła, że do tej pory - po wykonaniu kanalizacji mieszkańcy
w dalszym ciągu odprowadzają ścieki do sieci ogólnospławnej.
- Pan Piotr Buchta potwierdził, że tak jest, niemniej jednak ścieki trafiają do oczyszczalni
ścieków.
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 radny Jerzy Żołna poinformował, iż członkowie komisji
odbyli wizję lokalną w placówkach oświatowych objętych wspomnianą informacją na
posiedzeniu 17 września br. Dodał, że komisja planowała dodatkowe powiedzenie w dniu 28
sierpnia br. celem odbycia wizji, jednak termin ten zbiegł się z terminem konferencji
dyrektorów w Kuratorium Oświaty. Komisja po dokonaniu wizytacji poszczególnych
placówek stwierdziła co następuje: w szkołach odbywają się zajęcie planowe, dzieci i
młodzież są 100% bezpieczne na terenach placówek oświatowych w trakcie prowadzenia
zajęć. Zespół Szkół w Goławcu jest nadal jest w trakcie remontu w ramach szkód górniczych.
Gimnazjum nr 2 – pozyskało boisko wielofunkcyjne, jest ono już użytkowane. Wschodnia
ściana budynku Gimnazjum została ocieplona, ponadto w szkole ponownie została
uruchomiona kuchnia i stołówka. Ponadto zostało wykonane nowe oświetlenie na łączniku
dwóch budynków, została tam również wyremontowana sala gimnastyczna. Pani dyrektor
zwróciła się z prośbą by w przyszłorocznym budżecie miasta zagwarantować środki na:
zabudowanie monitoringu przy nowym boisku wielofunkcyjnym oraz na zakup stojaków na
rowery. Następnie Komisja zwiedziła Szkołę Podstawową Nr 3. Na terenie szkoły został
wykonany plac manewrowy oraz chodnik. Ponadto kończą się prace związane z budową na
terenie szkoły przepompowni ścieków, dodatkowo zostanie wykonane ogrodzenie, które
poprawi bezpieczeństwo i estetykę terenu szkoły. W ramach szkód górniczych zostały
wyremontowane i odmalowane sale lekcyjne, wyremontowano łącznik prowadzący na salę
gimnastyczną, wykonano nowe wejście zewnętrzne oraz wykonano remont schodów
prowadzących na salę gimnastyczną, wyremontowane zostały również toalety znajdujące się
na I piętrze. Ponadto Pani Dyrektor zgłosiła następujące potrzeby na rok 2015: poprawę stanu
chodnika prowadzącego z placu szkolnego na plac zabaw, odnowienie nawierzchni placu
szkolnego, zabudowanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz zamontowanie
oświetlenia na placu zabaw. Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek dotyczący
naprawy chodnika prowadzącego na plac zabaw został również skierowany do przedstawicieli
KWK Ziemowit odpowiedzialnych za naprawy szkód górniczych, ponieważ istnieje duże
prawdopodobieństwo, że uszkodzenia powstały właśnie na skutek szkód górniczych. Kolejną
szkołę jaką odwiedziła Komisja była SP nr 1. W szkole tej wykonano malowanie sal
lekcyjnych, korytarzy, kuchnia została dostosowana do potrzeb przedszkola, została
uruchomiona druga świetlica i dodatkowa sala komputerowa. Pani Dyrektor zgłosiła potrzebę
wymiany ogrodzenia wokół szkoły, remontu toalet przy szatniach oraz odnowienie
nawierzchni placu szkolnego. Ponadto Komisja stwierdziła konieczność wykonania
utwardzenia terenu, gdzie parkują samochody rodziców przedszkolaków oraz uczniów.
Kolejną szkołą jaką odwiedziła komisja był Zespół Szkół w Goławcu. Prace na terenie tej
szkoły zostały w większości zakończone, w trakcie realizacji jest jeszcze wejście główne do
budynku szkoły. W czasie prowadzonego poziomowania szkoły jej wschodnia część została
podniesiona o 1,5 m. W szkole zajęcia odbywają się zgodnie z planem, dzieci i młodzież są
bezpieczne zgodnie z zapewnieniami dyrektora. Zespół Szkół w Goławcu otrzymał darowiznę
w wysokości 8 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego.
Przewodniczący stwierdził, że szkoła posiada idealnie odnowioną salę gimnastyczną.
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Następnie Komisja udała się do Gimnazjum nr 1. Szkoła mieści się w budynku nie będącym
własnością miasta. Wszelkie remonty wymagają zgody właściciela budynku. Przewodniczący
podkreślił, że ponadto należy się zastanowić czy jest sens inwestowania w ten budynek.
W chwili gdy w mieście funkcjonują dwa kompleksowo wyremontowane przedszkola
należałoby się zastanowić nad zmianą lokalizacji Gimnazjum nr 1. Przewodniczący
podkreślił, że czas jest najwyższy by podjąć decyzję czy Gimnazjum nr 1 przenieść, czy też
zacząć inwestować w budynek nie będący własnością miasta, zwłaszcza, że nie ma pewności
czy ostatecznie budynek w przyszłości przejdzie na jego własność. Podsumowując wizję
lokalną w szkołach gminnych Komisja stwierdziła co następuje: zajęcia odbywają się zgodnie
z harmonogramem, dzieci i młodzież są bezpieczne w czasie zajęć szkolnych.
Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała za złożone sprawozdanie i przystąpiła do
realizacji 6 pkt. porządku obrad.
Ad 6.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY
MIASTA ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA
ZARZĄDZEŃ, UMÓW I ANEKSÓW DO UMÓW.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek przedstawiła sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowią załącznik nr 2 do powyższego protokołu.
Ad 7.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 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. Poinformował również, że na
stole stoi statuetka Ministra Infrastruktury i Rozwoju za realizację Projektu „Rewitalizacja
Historycznego Centrum Plac Farski” oraz pierwsze miejsce w internetowym Ogólnopolskim
Konkursie Modernizacja Roku 2013 w kategorii Rewitalizacja Obszarów i Zespołów
Urbanistycznych. Następnie Burmistrz Miasta przekazał głos Sekretarz Miasta.
Sekretarz Miasta Pani Alicja Bobiec przekazała informacje na temat realizacji projektu
„Budżet Obywatelski w Lędzinach”. Wyjaśniła, że w dniu jutrzejszym tj. 26 września br.
zbiera się komisja weryfikacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta, do prac której
zgłosiło się dwóch mieszkańców. Jutro komisja dokona ostatecznej kontroli zgłoszonych
projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. W okręgu Nr 1 Górki – Goławiec
zgłoszono 3 projekty, w okręgu Nr 2 Lędziny zgłoszono 10 projektów, a w okręgu Nr 3
Hołdunów zgłoszono 11 projektów plus jeden projekt, który nie został zgłoszony w terminie.
Łącznie wpłynęło 25 projektów. Komisja po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wyłoni
projekty, które będą wpisane na ostateczną listę do głosowania. Wnioskodawcy, których
projekty zawierały błędy formalne, zgodnie z zapisami podjętej uchwały zostali wezwani do
uzupełnień. Do dnia dzisiejszego wpływają uzupełnienia wniosków. Kolejnym etapem jest
głosowanie tym samym w dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia
wyznaczył miejsca do głosowania, gdzie będą postawione urny. Dzięki temu mieszkańcy
będą mogli zagłosować metodą tradycyjną. Następnie podała miejsca głosowania:
Okręg Nr 1 – Górki - Goławiec:

7

 Zespół Szkół w Goławcu, ul. Goławiecka 36;
 Koło Pszczelarza, ul. Szenwalda 49.
Okręg Nr 2 – Lędziny:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki,
ul. Paderewskiego 5;
 Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Pokoju 29.
Okręg Nr 3 – Hołdunów:
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Ch. Ruberga;
 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka,
ul. Hołdunowska 72.
Oprócz wyżej wymienionych miejsc głos będzie można oddać w punkcie głosowania
zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lędziny (niezależnie w jakim okręgu zamieszkuje
mieszkaniec).
Punkty do głosowania będą czynne:
od 6 października (poniedziałek) do 10 października (piątek) w godzinach od 8.00 do

18.00;
od 11 października (sobota) do 12 października (niedziela) w godzinach od 9.00 do

16.00;
w dniu 13 października (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Głos będzie można również oddać korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, (decyduje data wpływu do Urzędu)
oraz za pomocą interaktywnego formularza karty do głosowania, która znajduje się na stronie
internetowej miasta w zakładce GŁOSUJ „BUDŻET OBYWATELSKI”. Kolejno
poinformowała iż w przygotowaniu jest formularz interaktywny, który do dnia głosowania
będzie dla mieszkańców udostępniony.
Następnie poinformowała, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego została powołana
Miejska Komisja Wyborcza, która będzie odbywała swoje dyżury począwszy od 29 września
br. W dniu dzisiejszym MKW się ukonstytuowała. Skład MKW będzie podany do publicznej
wiadomości w BIP Lędziny i będzie ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodała, że
wszyscy mieszkańcy Lędzin będą poinformowani o dyżurach MKW.
Przewodnicząca Rady poinformowała Burmistrza Miasta, że każdy z radnych w dniu
dzisiejszym otrzymał sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Burmistrza Miasta poinformował, ze tę informację chciał przekazać w punkcie „Informacje”.
Ad 8.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zapytał Burmistrza Miasta czy przedstawi
radnym bliżej osobę nowej Pani Redaktor Czasopisma „Lędziny – teraz!” oraz czy w BIL
„Lędziny – teraz!” ukażą się informacje o wszystkich projektach związanych z Budżetem
Obywatelskim. Radny podkreślił, że należy to odpowiednio zsynchronizować.
 Burmistrz Miasta zakomunikował, że później poprosi Panią redaktor o przedstawienie się
zebranym. Odnośnie drugiego pytania wyjaśnił, że wydanie gazety zostało o kilka dni
przesunięte. Gazeta zostanie wydana w przyszłym tygodniu, w takim terminie by mogły
się ukazać informacje na temat Budżetu Obywatelskiego. Następnie udzielił głosu Pani
redaktor.
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 Redaktor BIL „Lędziny – teraz!” Pani Jolanta Marondel – Kotlarz poinformowała, że jest
absolwentką dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Pracuje w zawodzie ponad 20 lat, pochodzi z Katowic. Odnośnie pytania K. Guta
wyjaśniła, że jak dostanie informacje i odpowiednie materiały do soboty to na pewno
znajdą się one w gazecie.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut wyjaśnił, że oczekuje iż projekty, które posiadają
jakieś zdjęcia czy wizualizacje będą również umieszczone w gazecie.
 Redaktor BIL „Lędziny – teraz!” Pani Jolanta Marondel – Kotlarz zakomunikowała, że
jeżeli materiały dotrą na czas zostaną zamieszczone w gazecie.
 Radny Janusz Gondzik zapytał Burmistrza Miasta czy Poczta Polska opuszcza budynek
na ul. Hołdunowskiej?
 Burmistrz Miasta odpowiedział twierdząco.
 Radny Janusz Gondzik zapytał, gdzie Poczta Polska zostaje przeniesiona i kto zostanie
wprowadzony do budynku po Poczcie Polskiej przy ul. Hołdunowskiej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przygotowywany jest przetarg na wynajęcie budynku.
Dodatkowo poinformował, że trwają rozmowy z Bankiem Śląskim na temat wynajęcia
budynku. Poczta Polska opuszcza budynek na własne żądanie, a punkt będzie otwarty na
Targowisku Miejskim w lokalach nie będących własnością gminy.
 Radny J. Gondzik zapytał Burmistrza Miasta o zarządzenie, w którym jest mowa o
sprzedaży nieruchomości przy ul. Hołdunowskiej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jest to koniec Hołdunowa wjeżdżając w boczną drogę w
kierunku oczyszczalni ścieków.
 Radna Krystyna Wróbel zapytała jakie są losy budynku po byłej Izbie Porodowej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że gmina jest już po przetargu na dzierżawę, a przetarg
wygrała Pani Klecka. Dodał, że były wpłacone dwa wadia.
 Radna K. Wróbel zapytała kto był drugą osobą, która wpłaciła wadium?
 Burmistrz Miasta nie udzielił odpowiedzi.
 Radna K. Wróbel zapytała czy Naczelnik Wydziału Infrastruktury wie kto był drugim
oferentem?
 Naczelnik Wydziału Infrastruktury Pan Jacek Saternus wyjaśnił, że drugim oferentem
była Pani Paula Zawadzka.
 Radna K. Wróbel zapytała za jaką kwotę została wydzierżawiona porodówka? W wyniku
braku udzielenia odpowiedzi radna wyjaśniła, że w dniu jutrzejszym zgłosi się do
Naczelnika o udzielenie odpowiedzi.
 Radna Halina Resiak w związku z interpelacją (którą zgłosiła na Sesji w dniu 18 sierpnia
br., a dotyczącą utrzymania terenów zielonych w Lędzinach) zapytała, co organy
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wykonawcze robią, aby wpłynąć na Powiat? Jak się wjeżdża do Lędzin wygląda bardzo
brzydko, a pobocza są pozarastane trawami.
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w jego informacji wynika, iż dwa dni po zgłoszeniu
interpelacji przez radną zostało skoszone i obcięte wszystko.
 Radna H. Resiak wyjaśniła, że odcinek gdzie ona mieszka został skoszony w deszczu, ale
tylko dlatego, że wykonała telefon do Starosty Powiatu, ponieważ jak wjeżdżała pod
górkę wjechałaby w samochód. Służby powiatu później zaczęły kosić trawę, jednak
zawsze jak się dzwoni - tłumaczą się harmonogramem.
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jak pracownicy z urzędu dzwonią do Powiatu to również
słyszą tłumaczenia, iż wszystko jest zgodne z harmonogramem. Następnie dodał, że
Powiat zgodnie z harmonogramem kosi trawę dwa lub trzy razy w sezonie. Natomiast
jeśli chodzi o gminę Lędziny jest to pięć lub sześć razy w sezonie. Mimo harmonogramu
Urząd Miasta zawsze interweniuje w Powiecie.
Ad 9.

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

 Radny Czesław Orzegowski zwrócił się z prośbą o uzupełnienie oświetlenia ul. Wygody
na wysokości posesji nr 22. Następnie zwrócił się o zmianę organizacji ruchu na ul.
Zawiszy Czarnego jadąc od strony ul. Wygody, wjeżdżając od ul. Paderewskiego
(postawić znak STOP). Zwrócił się również do Burmistrza Miasta o przeprowadzenie
rozmów z firmą SITA o likwidację zanieczyszczeń po zbieraniu odpadów – trawy.
Chodzi o prasowanie trawy. Sprawa była zgłaszana na Komisji ds. Infrastruktury.
 Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że dzień po komisji były prowadzone rozmowy
z firmą SITA. W ślad za tym było również wysłane pismo z zastrzeżeniem, iż jeśli taka
sytuacja się powtórzy to zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe.
 Radny Cz. Orzegowski złożył wniosek budżetowy polegający na przeznaczeniu środków
na modernizację drogi ul. Partyzantów tj. wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni
asfaltowej.
 Radny Eugeniusz Chrostek złożył wniosek do Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza
oraz radnych VII Kadencji, aby ogródek botaniczny, który ma powstać przy SP1
finansowany z WOŚiGW w Katowicach oraz ogrodzenie, które ma być odnowienie przy
SP1 nie kolidowały z planowanym parkingiem, który ma powstać przy szkole.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut przekazał radnemu powiatowemu Panu
Władysławowi Trzcińskiemu wnioski z komisji w sprawie zamontowania dodatkowej
sygnalizacji nad przejściem dla pieszych na ul. Lędzińskiej (naprzeciw pomnika w
Lędzinach).
 Radny Janusz Gondzik zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza Miasta o oświetlenie
placu zabaw zlokalizowanego na placu szkolnym SP3 ze względu na niebezpieczne
towarzystwo, które kręci się tam w późnych porach. Dodał, że Straż Miejska czy Policja
również powinna sprawdzać ten obszar po godzinie 22.00 w nocy.
 Radny E. Chrostek stwierdził, że w gminie zaczynamy budować place zabaw dla idiotów.
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 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Władysław Trzciński poruszył kwestie
modernizacji ul. Hołdunowskiej, na którą Powiat ma przeznaczyć 2 640 000,00 zł. Dodał,
że w jego ocenie z pasa drogowego powinny zniknąć wszystkie drzewa i żywopłoty, ale
ostateczną decyzje w tej sprawie pozostawia radnym na przyszły rok i zachęca do
skierowania stanowiska w tej sprawie do Powiatu. Kolejno przeprosił wszystkich
kierowców i mieszkańców za utrudnienia w ruchu podczas modernizacji odcinka drogi
ul. Hołdunowskiej od ul. Fredry do przejazdu kolejowego. Dodał, że inwestycja była
bardzo potrzebna, a rozwiązania wprowadzone na drodze sprawdzają się bardzo dobrze.
Powiat na ten cel zaciągnął kredyt w wysokości 2 mln zł z czego ok. 1,5 mln zł jest już
spłacona. Zakomunikował również, że sprawa sygnalizacji świetlnej na ul.
Hołdunowskiej zostanie również rozwiązana. Kolejno poruszył kwestie wykonania
chodnika na ul. Zawiszy Czarnego przez Powiat i parkingu jaki sobie na tym chodniku
zrobił salon urody. Po interwencji zgłoszonej Panu Komendantowi Słonince sprawa
została rozwiązana. Następnie poruszył kwestie budowy ronda na skrzyżowaniu ul.
Pokoju i ul. Lędzińskiej stwierdzając szereg nieprawidłowości jakie mają miejsce przy
budowie ronda. Zaapelował do Burmistrza Miasta i radnych o pomoc w wyprostowaniu
pewnych kwestii, które usprawnią funkcjonowanie ronda w sposób prawidłowy
zapewniający bezproblemową przejezdność samochodów. Zwrócił się również do
Przewodniczącej Rady o ogłoszenie przerwy celem przedstawienia radnym projektu
budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej oraz budowy ronda na
skrzyżowaniu ul. Murckowskiej, ul. Hołdunowskiej i ul. Gwarków.
 Radny E. Chrostek stwierdził, że budowa ronda jest inwestycją powiatową, ale na terenie
gminy Lędziny i przyznał rację radnemu W. Trzcińskiemu, iż projekt budowy ronda na
skrzyżowaniu ul. Murckowskiej, ul. Hołdunowskiej i ul. Gwarków jest logiczniejszy.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że budowa rodna na skrzyżowaniu ul.
Pokoju i ul. Lędzińskiej jest nielogiczna gdyż samochody ciężarowe będą miały problem,
aby prawidłowo bez powodowania szkody objechać to rondo. Stwierdził, że
obowiązkiem Rady Miasta jest wydać jakieś oświadczenie w sprawie, gdyż tam są
również zainwestowane gminne środki.
 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Władysław Trzciński stwierdził, że
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Pokoju i ul. Lędzińskiej jest jeszcze na takim etapie,
że można wprowadzić poprawki. Według niego to rondo jest bublem do poprawienia.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas której odbędzie się posiedzenie Komisji
Budżetu oraz posiedzenie Komisji Edukacji. Zaproponowała, aby w pierwszej kolejności
zebrały się komisję, a później będzie możliwość zapoznania się z materiałami, które na
dzisiejsze posiedzenie przywiózł Pan A. Trzciński.
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,
która została wydana w dniu dzisiejszym na dodatkowym posiedzeniu komisji.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/407/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 - 2024, została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 10b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYJĘCIE
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG
POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY POWIERZONYCH PRZEZ
POWIAT BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKI
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.
Burmistrz Miasta poinformował, że w stosunku do projektu uchwały zostało zmienione
uzasadnienie, ponieważ gmina jest w trakcie podpisywania porozumienia.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/408/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie
Gminy Lędziny powierzonych przez Powiat Bieruńsko – Lędziński, została podjęta i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 10c.
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 Edukacji, Kultury, Sportu,
Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności. Komisja Budżetu wydała opinię w dniu dzisiejszym na dodatkowym
posiedzeniu komisji.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/409/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad 10d.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PORĘCZENIA POŻYCZKI

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/410/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie poręczenia
pożyczki, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 10e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/317/13 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 W SPRAWIE PRZYJĘCIA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji 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, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/411/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie zmiany uchwały
nr XLIII/317/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, została
podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 10f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA NA TERENIE GMINY
LĘDZINY PROGRAMU „RODZINA 3+”
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
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie wprowadzenia
na terenie Gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+”, została podjęta i stanowi załącznik nr 9
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do protokołu.
Ad 10g.
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 WYKORZYSTANIA
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym terminie 16 – 22 września br. W
wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności,
która została wydana w dniu dzisiejszym na dodatkowym posiedzeniu komisji.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/413/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 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 wykorzystania, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad10h.
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, 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, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/414/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 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 11 do protokołu.
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Ad 10i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE – NA
CZAS OZNACZONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. – KOLEJNEJ UMOWY W
PRZEDMIOCIE DZIERŻAWY SPÓŁCE Z O.O. MIKO – TECH Z SIEDZIBĄ W
ŁAZISKACH GÓRNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH PRZY UL.
ZAWISZY CZARNEGO – ZAKOLE, Z PRZEZNACZENIEM NA
URZĄDZENIE TYMCZASOWEGO SKŁADOWISKA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W
LĘDZINACH
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, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/415/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej umowy w
przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach
przy ul. Zawiszy Czarnego – Zakole, z przeznaczeniem
na urządzenie tymczasowego
składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w
Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 10j.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE – NA
CZAS OZNACZONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. – KOLEJNEJ UMOWY W
PRZEDMIOCIE DZIERŻAWY SPÓŁCE Z O.O. MIKO – TECH Z SIEDZIBĄ W
ŁAZISKACH GÓRNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH PRZY UL.
WYGODY (NA TERENIE TZW. WOPIENKI), Z PRZEZNACZENIEM NA
URZĄDZENIE TYMCZASOWEGO SKŁADOWISKA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W
LĘDZINACH
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, a następnie poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr LI/416/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. – kolejnej umowy w
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przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO – TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy
ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego
składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w
Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 11.

INFORMACJE

1. Burmistrz Miasta poinformował, iż zgodnie z ustawą corocznie ma obowiązek
przekazać radnym sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego niniejszym to czyni. Przedłożone sprawozdanie
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
2. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Sesja październikowa jest ostatnią Sesją Rady
Miasta Lędziny VI Kadencji w związku z tym zwróciła się do Przewodniczących
Komisji o przygotowanie krótkich sprawozdań z działalności komisji w ciągu VI
Kadencji. Dodała, że również przedłoży krótkie sprawozdanie z prac Rady Miasta.
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że w związku z tym iż w październiku w
Sali 013 będzie dyżurować Miejska Komisja Wyborcza wszystkie posiedzenia komisji
będą odbywać się w sali 115. Kolejno poinformowała o pismach, które wpłynęły z gmin
popierających działania mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w rejonie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów JST.
Takie pismo wpłynęło od Rady Miasta w Oleśnie, Rady Gminy Miedźna, od Rady
Miejskiej w Woźnikach oraz od Rady Powiatu Będzińskiego. Pisma stanowią kolejno
załącznik nr 15, załącznik nr 16, załącznik nr 17, załącznik nr 18 do protokołu.
3. Radna Anna Wójcik – Ścierska, Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska
poinformowała, że dnia 19 września br. członkowie Komisji ds. Ochrony Środowiska
wraz z radnymi Rady Miasta Lędziny oraz przedstawicielami Urzędu Miasta zwiedzili
i zapoznali się z funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu wyniósł 134,5
mln zł. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota 23 mln zł to
preferencyjna pożyczka NFOŚiGW, pozostałą część stanowi wkład gmin wspólników
m. in. wkład gminy Lędziny oraz własny Przedsiębiorstwa MASTER, który realizuje
ten projekt. Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Tychach jest jednym z najnowocześniejszych zakładów odzysku
odpadów w Polsce oraz w Europie. Firma MASTER wytwarza odnawialną energię
elektryczną i cieplną z odpadów tj. odzyskuje surowce wtórne i przekazuje do
recyklingu. Produkuje również paliwo alternatywne. W zakładzie zastosowano
specjalistyczny wielostopniowy system oczyszczania powietrza. Powietrze ze
wszystkich hal jest ujmowane miejscowymi odciągami, oczyszczane chemicznie i
biologicznie i trafia do atmosfery neutralizowane zapachowo. Dzięki przyjętym w
zakładzie nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i licznym efektom
ekologicznym zostanie zapewniona skuteczna ochrona środowiska przed
zanieczyszczeniami i ochrona zasobów naturalnych przed nadmierna eksploatacją.
Radny Edward Urbańczyk poinformował o programie rządowym w związku z niskim
wskaźnikiem zaangażowania dzieci i młodzieży w aktywność fizyczną. Jako pierwszy na ten
apel odpowiedział Związek Piłki Nożnej i tak Śląski Związek Piłki Nożnej w szeregu zadań do
realizacji wpisał aktywizację samorządów w ramach współpracy ze związkami piłki nożnej.
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Dodał, ze jako, że jest najstarszym stażem działaczem Prezes ŚZPN zwrócił się do jego osoby o
przekazanie powyższej informacji. Kolejno odczytał pismo stanowiące załącznik nr 19 do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował, że informacja radnej A. Wójcik – Ścierskiej i
radnego E. Urbańczyka na pewno znajdą się w miejskiej gazecie, ponieważ społeczeństwo
powinno wiedzieć na co są przekazywane gminne środki.
Ad 12.

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 LI SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 19
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
Daria Buszta
Obradom przewodniczyła
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