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

odbytej w dniu 9.10.2014 r.
w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55

Ad 1.

Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594
z późniejszymi zmianami) oraz par. 26 pkt 1 Statutu Gminy Lędziny o godzinie 16.00
otworzyła obrady słowami:

OTWIERAM LII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)

Przewodnicząca poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza
Miasta Lędziny Pana Wiesława Stabrowskiego. Następnie powitała przybyłych na sesję
radnych powiatowych: Pana Alojzego Palowskiego i Pana Marka Spyrę. Następnie przywitała
władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego, Zastępcę
Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Sekretarz Alicję Bobiec oraz licznie przybyłych
mieszkańców Lędzin i przedstawicieli prasy.

Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali
znajduje się 13 radnych, gdyż dwóch zgłaszało swoją nieobecność, zatem obrady sesji są
prawomocne, a podjęte uchwały wiążące.

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. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji

przez Kompanię Węglową S.A. uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla.
4. Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.

Ad 3.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STANOWISKA RADY MIASTA
LĘDZINY DOTYCZĄCEGO LIKWIDACJI PRZEZ KOMPANIĘ WĘGLOWĄ

S.A. UPRAWNIEŃ EMERYTÓW I RENCISTÓW DO BEZPŁATNEGO
WĘGLA

Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Panu Wiesławowi
Stambrowskiemu. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że została wprowadzona zmiana w projekcie
uchwały w par. 2, którą następnie Pan Burmistrz odczytał. Projekt uchwały ze zmianą w par.
2 został radnym rozdany przed sesją.
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Następnie Przewodnicząca Rady Miasta odczytała treść stanowiska dołączonego do projektu
uchwały, po czym otworzyła dyskusję.

- Radny Eugeniusz Chrostek: „Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni zebrani Goście!
Kompania Węglowa zabierając deputaty węglowe oszczędza na najsłabszych, w
przeciwieństwie do naszego samorządu, który taką grupę chroni w szczególny sposób. Moim
zdaniem oszczędności powinny być robione przez Kompanię w innych obszarach, które jako
byli pracownicy górnictwa dobrze znamy, lecz nie naszą rolą jest ich wskazywanie. Kwota o
którą uszczuplony zostanie budżet każdej rodziny górniczej jest spora, a w skali
poszczególnych gmin jest bardzo duża. Likwidacja deputatów to w moim pojęciu w
przyszłości likwidacja kilku kopalń. A chyba nie o taką politykę na Śląsku nam chodzi.
Stanowczo protestuję przeciw takim działaniom. Dziękuję”.

- Radny Andrzej Zwoliński poinformował, że w ostatnich dniach w Dzienniku Zachodnim
ukazał się wzór pozwu na Kompanię Węglową. Pozew taki należy uzupełnić danymi
osobowymi, podpisać a następnie złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Tychach.
Opłata za złożenie pozwu to 200 zł.

- Radny Powiatowy Pan Marek Spyra potwierdził, że była publikacja w Dzienniku
Zachodnim. Zaproponował by taki tekst pozwu przygotowały dla mieszkańców służby
prawne Urzędu Miasta. Radny podkreślił, że rachunek jest prosty: każdemu mieszkańcowi
miasta zabrano ok. 1,5 tys. zł , a takich ludzi są tysiące więc kwota urasta do wielkości
milionów złotych, których nie wydadzą mieszkańcy naszego miasta i w tym mieście. Wobec
powyższego nie można patrzeć na to co robi Kampania Węglowa w zakresie własnej polityki
węglowej, ponieważ w sposób bezpośredni jest to uderzenie w interesy naszego miasta, jego
mieszkańców i działających przedsiębiorców. Radny zwrócił się do zebranych by podjęcie
uchwały przez obecne władze miasta nie było wykorzystywane przez kandydatów na radnych
i burmistrza w kampanii przedwyborczej. Z pewnością podjęcie przedmiotowej uchwały nie
stanowi przysłowiowej „kiełbasy wyborczej” obecnych władz. Radny podkreślił, że KWK
„Ziemowit” zatrudnia największą liczbę mieszkańców z Lędzin (50% wszystkich
zatrudnionych) w porównaniu z innymi kopaniami jak np. „Piast” w Bieruniu (gdzie
mieszkańcy stanowią zaledwie 20% załogi).

- Radny Kazimierz Gut – podkreślił, że zgadza się z wypowiedzią radnego Marka Spyry.
Zaznaczył, że nikt z pewnością nie będzie wykorzystywał sytuacji w celach prowadzenia
agitacji wyborczej. Radny wyjaśnił, że PKB w 70 %  to konsumpcja obywateli, stąd
uszczuplenie dochodów mieszkańców w znaczący sposób wpłynie na jego obniżenie.
Problem więc staje się ogólnopolski, nie zaś tylko i wyłącznie Gminy Lędziny. Radny
przypomniał, że w ostatnim czasie do publicznej wiadomości docierają informacje, że
górnictwo w naszym kraju staje się nierentowne z powodu nadmiernie wysokich
wynagrodzeń. Podaje się wysokość średniej płacy, jednakże nie informuje się, że na tę płacę
składają się zarobki górników, którzy codziennie narażają swoje życie, ale również
pracowników kopalń, którzy nie zjeżdżają na dół. Radny poinformował, że na
przykopalnianych zwałach leży ok. 7-8 mln. ton wydobytego węgla. Równocześnie z Rosji
trwa import węgla. Podaje się, że rosyjski węgiel jest tańszy – jednakże nie podaje się
informacji, że przemysł wydobywczy Rosji nie jest oparty o zasady gospodarki rynkowej,
tylko o zasady gospodarki nakazowo – rozdzielczej. Radny podkreślił, że koszty wydobycia
węgla zalegającego na zwałach zostały już poniesione, następnie zapytał dlaczego odmawia
się wszystkim uprawnionym prawa do korzystania z deputatu do bezpłatnego węgla. Radny
podkreślił, że odebranie deputatu węglowego to w prostym przełożeniu zmniejszenie
wydobycia, a ewentualną lukę na rynku zapełni niecertyfikowany węgiel rosyjski lub
ukraiński. Natomiast zmniejszenie wydobycia skutkować będzie zmniejszeniem zatrudnienia.
Jedno miejsce pracy w kopalni odpowiada od 4 do 5 miejsc pracy w przemyśle, więc skutek
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tego odczują zakłady metalowe, elektryczne, elektrotechniczne, informatyczne i wiele innych,
głównie zakłady produkujące w tzw. wysokiej technologii opartej na sprawdzonych
światowych rozwiązaniach. Zostanie przez to powiększona armia klientów ZUS i Urzędów
Pracy. Radny podkreślił, że nie widzi zatem logiki w działaniu zarządu Kompanii Węglowej.
Radny zapytał co na to rząd i związki zawodowe oraz jak tego typu posunięcia mają się do
zapowiadanej strategii bezpieczeństwa energetycznego  w kraju. Radny zapytał dlaczego nie
wprowadza się znanych od lat metod zgazowania węgla pod ziemią, czy produkcji benzyny
syntetycznej? Radny na zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił, iż kuriozalną sytuacją
jest, że na miesiąc przed wyborami podejmuje się tego typu decyzje.

- Radny Edward Urbańczyk podkreślił, że jego zdaniem jest to intryga przygotowana
przeciwko Śląskowi. W treści stanowiska czytamy; cyt.: „…stanowczo protestujemy
przeciwko likwidacji uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla.” Radny
stwierdził, że taki zapis jest błędny, gdyż kopalnia jako zakład pracy w zamian właśnie za
pracę przyznawała deputaty węglowe. Są to uprawnienia, które pracownicy kopalń nabywali
po osiągnięciu wieku emerytalnego, a warunki jego nabycia zostały przez pracowników
kopalń dotrzymane. W chwili obecnej do publicznej wiadomości podaję się, że górnicy mają
prawo do „bezpłatnego węgla”. Radny podkreślił, że nie jest to bezpłatny węgiel a deputat
węglowy, na który górnicy ciężko pracowali 25 lub więcej lat. Radny podkreślił, że
obowiązkiem Rządu jest dotrzymanie obietnic zapisanych w umowach o pracę.

- Przewodnicząca Rady Miasta Pani Teresa Ciepły wyjaśniła, że zostało użyte takie
sformowanie ponieważ taka była treść pisma z Kompanii Węglowej do emerytów.

- Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na to, zarząd Kompanii uderzył w grupę najsłabszą
ekonomicznie i politycznie. Kompania Węglowa przecież dobrze zdawała sobie sprawę, że w
imieniu emerytów i rencistów nikt nie pojedzie protestować do Warszawy ani pod siedzibę
Kompanii. Burmistrz podkreślił, że styl w jakim to zostało zrobione jest po prostu
niemoralny.

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Radny Kazimierz Gut odnosząc się do wypowiedzi
Burmistrza Miasta stwierdził, że to prawda, została uderzona najsłabsza grupa, która nie może
się obronić. Radny podkreślił, że odebranie deputatu węglowego nie wpłynie na poprawę
kondycji finansowej Kompanii Węglowej, służy tylko do tego by w sposób powolny obniżać
wydobycie węgla na Śląsku, a w konsekwencji zamykać kolejne kopalnie.

- Radny powiatowy Pan Alojzy Palowski stwierdził, że nasuwają mu się dwie sugestie: by
uchwalę rozesłać do gmin ościennych, wówczas Lędziny stałyby się miastem intencyjnym,
które kieruje problem na szersze obszary.

- Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny wyjaśniła, że tak właśnie zakładają zapisy uchwały,
że będzie ona przesłana do gmin ościennych.

- Pan Alojzy Palowski zasugerował, że można byłoby zaprosić do wspólnej dyskusji
organizacje działające na terenie miasta jak np. związki emerytów czy też inne instytucje by
wspólnie połączyć siły.

- Radny Janusz Gondzik stwierdził, że popiera wypowiedź Burmistrza Miasta oraz radnego
Kazimierza Guta. Będąc na kopalni usłyszał opinie dyrektora, który powiedział, że ze strony
emerytów nie grozi kopalni żaden strajk. Strajkować mogą górnicy, którym odebrałoby się
deputaty węglowe.

Przewodnicząca Rady Miasta zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały:
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Stan radnych: 13 „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.

Uchwała nr LII/417/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 09.10.2014 roku w sprawie stanowiska
Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową S.A. uprawnień
emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla., została podjęta i stanowi załącznik nr 1  do
protokołu.

Ad 4.
ZAKOŃCZENIE

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że Rada Miasta otrzymała zaproszenie na
Konwent Samorządowy, który odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku o godz. 10.00
w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zaproszenie
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta zamknęła obrady następującymi słowami:

ZAMYKAM OBRADY LI SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI

Liczba załączników: 2

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


