PROTOKÓŁ nr IV/2015
obrad z IV Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji
odbytej w dniu 22.01.2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55
Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Elżbieta Ostrowska powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy
Miejskiej Lędziny o godzinie 16.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM IV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ( 2014 – 2018)
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel, Skarbnik
Miasta Panią Dorotę Przybyła, radnych VII Kadencji, Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta. Powitała również Adwokata Pana Łukasza Zakręta oraz Adwokata Pana
Marcina Matuszyńskiego, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, mieszkańców oraz przedstawicieli
prasy.
Zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2014 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025;
b) Budżetu Miasta Lędziny na 2015 rok;
c) zmiany uchwały Nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów;
d) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lędziny;
e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach;
f) zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych;
g) skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny.
9. Informacje.
10. Zakończenie.

1.
2.
3.
4.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra złożył wniosek o zmianę
porządku obrad, wnioskując o wykreślenie projektu uchwały w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Miasta Lędziny z punktu 8g porządku obrad, z uwagi na
wycofanie skargi przez skarżącą.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że skarga dotyczyła działalności
Burmistrza Miasta poprzedniej kadencji i dlatego Komisja Rewizyjna uznała za
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bezzasadną jej rozpatrywanie, co skutkowało w efekcie wycofaniem skargi przez
skarżącą. Kolejno zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z
pytaniem czy dobrze wyjaśniła sprawę.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że skarga w istocie była na działalność
poprzedniego Burmistrza, natomiast skarga została rozpatrzona przez Komisję
Rewizyjną, uwagi skarżącej zostały wysłuchane. W związku z tym, że uwagi skarżącej
uzyskały uznanie skarżąca wycofała skargę.
 Burmistrz Miasta zawnioskowała o ponowne wprowadzenie punktu 8g porządku obrad o
treści: ”zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w
Tychach”
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z brakiem pytań, porządek posiedzenie został
przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z III SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 29 GRUDNIA
2014 ROKU
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
poniższych protokołu. Tym samym stwierdziła, że protokół jest przyjęty w takiej formie jakiej
otrzymali go radni. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA
ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ, UMÓW I
ANEKSÓW DO UMÓW
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra przedstawił sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu.
Ad 5.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.
Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel przedstawiła sprawy prowadzone przez Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w miesiącu styczniu 2015 r.:
1. W miesiącu styczniu zostały przeprowadzone następujące przetargi:


12 stycznia 2015 r.:
1)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy
ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działka numer 85/52 o powierzchni 0,0079 ha, zabudowanej
fragmentem budynku wzniesionego przez właściciela nieruchomości sąsiednich.
Cena wywoławcza: 8 000,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży: 8 080,00 zł.
2)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
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przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 2879/4 o pow. 0,0022 ha.
Cena wywoławcza: 1 450,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden oferent).
3)
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 2880/4 o pow. 0,0034 ha.
Cena wywoławcza: 2 200,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży: 9 950,00 zł.


14 stycznia 2015 r. :
1)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2760/25 o pow. 0,0128 ha.
Cena wywoławcza: 5 900,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena sprzedaży: 5 960,00 zł.
2)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2761/25 o pow. 0,0139 ha.
Cena wywoławcza: 6 400,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (oferent nie przystąpił do przetargu).
3)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2762/25 o pow. 0,0148 ha.
Cena wywoławcza: 6 800,00 zł netto. VAT zwolniony.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie zgłosił się żaden oferent).
2. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na „Sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w
Lędzinach” (wyłonienie wykonawcy).
Wykaz prowadzonych prac i zadań został przygotowany przez Naczelnika Wydziału Geodezji
Panią Ewelinę Goczoł.
Kolejno przedstawiła wykaz ważniejszych zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych w styczniu 2015r.:
1)
W związku z możliwością refundacji części poniesionych kosztów zrealizowanego zadania
pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach”, który znalazł się na liście rezerwowej projektów zgłoszonych
do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Priorytetu VIII
Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 i oszczędnościami w ramach tego priorytetu, dokonano aktualizacji i weryfikacji
kosztów zakładanych i wykonanych w zadaniu.
2)
Trwa również przygotowywanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego zadania
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego p.n.
„Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach
w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na
dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o dofinansowaniu zgodnie wytycznymi w
zakresie promocji.

3

3)
W dniu 30.12.2014r. dokonano otwarcia ofert dot. postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Lędziny w 2015r.”
Wpłynęło 8 ofert, które zostały zbadane, w wyniku czego wysłano wezwania do uzupełnienia
dokumentów do dwóch Wykonawców. Ostatecznie wybrano najkorzystniejszą ofertę w oparciu o
dwa kryteria oceny ofert: cena – 80%, termin reakcji poniżej 14 dni -20% Umowa zawarto z
wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane „COMODOS” Sławomir Gugulski, 34-100 Wadowice,
ul. Łazówka 9. Kwota z umowy brutto: 146 677,50 zł.
4)
W dniu 30.12.2014r. dokonano otwarcia ofert dot. postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno
– bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2015r.” We wskazanym w ogłoszeniu o zamówienie
terminie wpłynęło 7 ofert. Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 130 000,00 zł brutto.
W związku z powyższym Zamawiający odstąpił od procedury badania i oceny ofert. Mając na
uwadze, że Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę niższą niż oferta z najniższą
ceną, należało unieważnić postępowanie. Unieważnienie postępowania zostało zaopiniowane przez
Doradcę ds. zamówień publicznych.
5)
Przygotowanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2014 (w tym:
zamówień poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie zestawień
z poszczególnych wydziałów/referatów) dla Urzędu Zamówień Publicznych. Sprawozdanie
opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6)
Wniesiono odwołanie od zaproponowanej przez ubezpieczyciela tj. Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. kwoty odszkodowania za zalanie Miejskiego Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, będące następstwem awarii kranu.
7)
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. zwiększenia progu
stosowania w/w ustawy z 14 000 euro na 30 000 euro przygotowano nową wersję Regulaminu
udzielania zamówień publicznych podprogowych oraz Centralny Rejestr zamówień publicznych
podprogowych. Nowy regulamin jest aktualnie opiniowany przez Doradcę ds. zamówień
publicznych.
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych jest odpowiedzialny za wprowadzenie informacji o
zamówieniach podprogowych na stronę internetową Miasta Lędziny od wydziałów branżowych
Urzędu.
Wykaz prowadzonych prac i zadań został przygotowany przez Naczelnika Wydziału Inwestycji
Pana Krzysztofa Basiaga.
Następnie przedstawiła wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki
Miejskiej w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015:
1. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na letnie utrzymanie dróg i chodników na
terenie Miasta Lędziny w 2015r.
2. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy konserwacji oświetlenia ulicznego sieci
skojarzonej oraz wydzielonej na terenie miasta Lędziny w 2015r.
3. Trwa procedura przekazywania do Miejskiego Zarządu Budynków dokumentacji i
kompetencji w zakresie administrowania gminnym zasobem lokalowym
Wykaz prowadzonych prac i zadań został przygotowany przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury
Pana Jacka Saternusa.
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Na koniec poinformowała, że jeżeli chodzi o zarządzenia od 25 października 2014 roku do 16
stycznia 2015 roku radni otrzymali kserokopie wykazu tych zarządzeń, natomiast pozostałe aneksy
czy umowy znajdują się w segregatorze i zwyczajowo zostaną udostępnione radnym, aby mogli się
zapoznać.
Ad 6.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły dwie interpelacje od radnego
Aleksandra Koziol. Interpelacje zostały odczytane i stanowią odpowiedni załącznik nr 3 i załącznik
nr 4 do protokołu.
 Wiceprzewodniczący Rady Edward Urbańczyk zwrócił się do Pani Burmistrz o krótkie
przedstawienie sytuacji w spółce Partner oraz zapytał czy związane z tym zawirowania
wpłyną w jakikolwiek sposób na prowadzenie największej inwestycji w mieście tj.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej”.
 Burmistrz Miasta poinformowała, że po uzgodnieniach z Przewodniczącą Rady i
Wiceprzewodniczącymi Rady na dzisiejsze posiedzenie Sesji został zaproszony nowy
Prezes Spółki Pan Robert Kamiński, który przedstawi się w punkcie 9 (informacje)
porządku obrad. Dodała, że jest to również zgodne z prośbami radnych przedstawionymi na
komisjach. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o realizację
projektu. W odpowiednim czasie zwróci się do Prezesa Spółki Partner o udzielenie pisemnej
informacji na temat stanu realizacji projektu oraz sytuacji w spółce. Informacja zostanie
przedłożona radnym. Dodała, że planuje zamieszczenie informacji na ten temat na stronie
internetowej miasta. Kolejno wyjaśniła kwestię rzekomego odwołania Pana Prezesa Piotra
Buchty informując, że Panu Prezesowi 31 grudnia 2014 roku zakończyła się umowa o pracę
oraz zakończyła się kadencja zgodnie z umową spółki. Nowo wybrana Rada Nadzorcza, po
ukonstytuowaniu się, powołała nowego prezesa. Prezesa Piotra Buchtę nikt nie odwołał,
gdyż skończyła mu się umowa o pracę.
 Radny Janusz Gondzik zwrócił się do Pani Burmistrz o przedstawienie nowego kierownika
Targowiska Miejskiego.
 Burmistrz Miasta wyraziła ubolewanie, że radni tak późno informują o chęci poznania
Kierownika. Gdyby taka informacja dotarła do niej wcześniej, nowo wybrany Kierownik
Targowiska Miejskiego przedstawiłby się w dniu dzisiejszym na Sesji. Poinformowała
jednak, iż nie widzi przeszkód, aby taka prezentacja miała miejsce dlatego zwróciła się do
radnych o podanie terminu, kiedy radni będą chcieli poznać Panią Kierownik.
Przypomniała, że Miejski Zarząd Budynków jest nową jednostką organizacyjną w gminie,
natomiast Kierownikiem wyłonionym w ramach konkursu została Pani Małgorzata Brańka z
Mikołowa. Miejscowość zamieszkania Pani Kierownik została podana gdyż padają zarzuty
dlaczego to nie jest Kierownik z Lędzin. Wyjaśniła, że nie ona dokonywała wyboru, wybór
został dokonany w wyniku przeprowadzonego konkursu. Zgłosiło sie 8 kandydatów. W
ramach konkursu została wyłoniona Pani Małgorzata Brańka z Mikołowa. Miejsce
zamieszkania poszczególnych kandydatów nie było kryterium konkursowym. Żadna osoba z
Gminy Lędziny nie zgłosiła swojej kandydatury.
 Radny Janusz Gondzik zaproponował aby Panią Kierownik zaprosić na lutową Sesję.
 Burmistrz Miasta wyjaśniła, że jeśli będzie taka wola radnych to również Panią Kierownik
można zaprosić na posiedzenia komisji tylko wcześniej trzeba ją o tym poinformować.
Dodała, że zakres obowiązków powierzony Pani Kierownik jest bardzo duży, ponieważ
przejęła zadania, które do tej pory realizowało kilka jednostek. W jej ocenie Pani Kierownik
powinna wyrazić zgodę na uczestnictwo w Sesji lutowej. Poinformowała również, że radni
mogą sami wybrać się do Pani Kierownik i osobiście ją poznać. Jej siedziba mieści się w
dwóch miejscach tj. na Targowisku Miejskim i w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 gdzie
do tej pory urzędował Pan Maciej Machul.
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 Radny Janusz Gondzik zapytał Panią Burmistrz czy można poznać nazwiska Rady
Nadzorczej Spółki Partner.
 Burmistrz Miasta poinformowała, że nazwiska były podawane na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał nazwiska, które podała Pani Burmistrz na
posiedzeniu tj. Puchowicz Jerzy, Kostrzewski Mariusz, Agnieszka Sowula – Nowakowska.
 Radny Janusz Gondzik zapytał na jakich zasadach funkcjonuje od nowego roku Fundacja
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz czy z tym podmiotem są jakieś nowe
umowy podpisane?
 Burmistrz Miasta wyjaśniła, że Fundacja funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.
Dodała, że radny powinien wiedzieć na jakich zasadach odbywa się funkcjonowanie
Fundacji, gdyż to jest sprawa z poprzedniej kadencji Rady, w której również zasiadał.
 Radny Janusz Gondzik wyjaśnił, że pamięta sytuację, jednak wie również, iż Pan Prezes
Fundacji nie podpisał umowy dzierżawy i do końca roku funkcjonował na starych zasadach.
 Burmistrz Miasta stwierdziła, że to pytanie powinno być zadane Burmistrzowi poprzedniej
kadencji, gdyż ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się w październiku 2014 roku, w jej ocenie
on miał największą wiedzę na ten temat.
 Radny Tomasz Kwoka sprostował wypowiedź Pani Burmistrz odnośnie wyboru Kierownika
Targowiska Miejskiego. Wyjaśnił, że na poprzedniej Sesji Rady Miasta Pani Burmistrz
powiedziała, że spośród 8 kandydatów zostało wybranych 5 osób, a ona osobiście spośród
tych 5 kandydatów wybrała Kierownika.
 Burmistrz Miasta wyjaśniła radnemu, że komisja zgodnie z regulaminem przedstawia
Burmistrzowi 5 kandydatów i z tych 5 osób Burmistrz wybiera tego najlepszego.
 Radny Tomasz Kwoka zgodził się z wypowiedzią Pani Burmistrz, jednak zarzucił jej, iż
przed chwilą powiedziała coś innego.
 Burmistrz Miasta zapytała o treść swojej wypowiedzi?
 Radny Tomasz Kwoka wyjaśnił, że Pani Burmistrz powiedziała, iż w wyniku procedury
została wybrana Pani Kierownik. Dodał, że chodzi o personalne przypisanie osoby
odpowiedzialnej za wybór Kierownika. Dodał, że chciał tylko sprostować.
 Burmistrz Miasta wyjaśniła ponownie radnemu, że komisja zgodnie z regulaminem
przedstawia Burmistrzowi 5 kandydatów, i z tych 5 osób Burmistrz wybiera tego
najlepszego.
 Radny T. Kwoka zakomunikował, że teraz to brzmi bardziej personalnie.
 Burmistrz Miasta wyjaśniła, że tych 5 najlepszych kandydatów wskazuje komisja
konkursowa, a jej osoba wybiera tego najlepszego wskazanego przez komisję.
 Radny T. Kwoka wyjaśnił, że właśnie o to mu chodziło.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że zgodnie z § 30 ust. 13 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny głos
również może zabrać osoba spośród publiczności. Chęć zabrania głosu zgłosił mieszkaniec Lędzin
Pan Andrzej Wojciuch.
 Mieszkaniec Lędzin Pan Andrzej Wojciuch zwrócił się do Przewodniczącej Rady o
możliwość dokończenia swojej wypowiedzi gdyby się nie zmieścił w 5 minutach.
Rozpoczynając zwrócił się do Pani Burmistrz z zapytaniem na jak długo przed wyborem
znała członków nowej Rady Nadzorczej spółki Partner?
 Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie wyjaśniła, że odpowiednio i stosownie długo,
żeby powołać Radę Nadzorczą.
 Mieszkaniec Lędzin Pan Andrzej Wojciuch zakomunikował, że według jego dobrej wiedzy
Pani Burmistrz znała członków Rady Nadzorczej ok. 3 – 4 dni. Poinformował, że w
dzisiejszych lokalnych mediach przeczytał informację, iż Pani Burmistrz skupia wokół
siebie kompetentnych i zaufanych ludzi. W związku z tym zapytał, jak w tak krótkim czasie
można nabyć zaufanie i poznać kompetencje ludzi, którzy decydują o losach jednej z
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ważniejszych spółek w mieście, mającej do rozliczenia projekt za kwotę ok. 130 mln zł?
Uznał, że ani Pani Burmistrz , ani nikt, łącznie z nim nie jest fachowcem w każdej
dziedzinie. Prosił, aby nie traktować tego jako zarzutu w stronę Pani Burmistrz. Kolejno
zapytał na jakiej podstawie, i za czyim doradztwem Pani Burmistrz podjęła decyzję, iż
osoby, które nie są związane z Lędzinami w żaden sposób (to nie jest grzech), i są mało
znane Pani Burmistrz będą odpowiadać za tak istotny projekt jakim jest rozliczenie
kanalizacji w perspektywie dosyć krótkiej tj. kilku miesięcy?
Burmistrz Miasta zwróciła się do mieszkańca o zadanie konkretnego pytania.
Pan A. Wojciuch zapytał na jakiej podstawie Pani Burmistrz stwierdziła, że osoby
zasiadające w Radzie Nadzorczej spółki Partner są kompetentne i godne zaufania?
Burmistrz Miasta przywołała odpowiedź na pierwsze pytanie, w której stwierdziła, że
członków nowej Rady Nadzorczej zna odpowiednio długo.
Mieszkaniec Lędzin Pan A. Wojciuch stwierdził, że z wypowiedzi Pani Burmistrz wynika,
iż nie zostanie podana odpowiedź na podstawie jakich kryteriów uznała, że są to osoby
godne zaufania.
Burmistrz Miasta zwróciła się do obsługi prawnej z zapytaniem, czy musi udzielać
odpowiedzi na to pytanie, gdyż informacje na temat czasu trwania znajomości z
poszczególnymi osobami, nie mają wpływu na sytuację w spółce Partner.
Adwokat Pan Łukasz Zakręt wyjaśnił, że w tym wypadku Burmistrz Miasta wykonuje
uprawnienia Zgromadzenia Wspólników. Zaproponował, że jeśli mieszkaniec chce uzyskać
szczegółowych informacji odnośnie kryteriów wyboru, to Burmistrz udzieli odpowiedzi na
piśmie.
Pan A. Wojciuch zakomunikował, że jeśli chodzi o jego osobę to nie ma takiej potrzeby.
Myślał, natomiast, że radni będą zainteresowani na podstawie jakich kryteriów tak ważny
wybór jest dokonywany. Kolejno zadał pytanie poruszając kwestie aspektu społecznego:
dlaczego w tej spółce znalazła się Pani, która jest partnerem w dużej spółce radcowskiej
(osoba pewnie mocno zapracowana) z Katowic, Pan, który prowadzi spółkę czy też
działalność konsultingową również z Katowic, i Pan Kostrzewski, który jest mieszkańcem
Mysłowic? Czy Pani Burmistrz nie uważa, że powinna znaleźć się tam osoba z lokalnej
społeczności, która byłaby tzw. strażnikiem interesów lokalnej społeczności w spółce biorąc
pod uwagę fakt, że mieszkańcy będą odczuwali boleśnie działalność tej spółki w sensie
pozytywnym tj. trzeba będzie płacić za ścieki. Dlaczego nikt z Lędzin w osobie pojedynczej
nie znalazł się wśród członków Rady Nadzorczej Spółki?
Burmistrz Miasta zakomunikowała, że gdyby Pan Andrzej Wojciuch jako mieszkaniec
Lędzin, miał kompetencje i kwalifikacje do bycia członkiem Rady Nadzorczej, (a rozmowa
w tym temacie była prowadzona), to złożyłaby mu taką propozycję.
Mieszkaniec Lędzin Pan A. Wojciuch stwierdził, że to nie jest odpowiedź na jego pytanie,
ponieważ nie pytał czemu Pani Burmistrz jego osoby nie powołała. Dodał, że nie wyrażał
takich aplikacji. Pytanie brzmiało dlaczego nie znalazł się nikt wśród 16 tys. społeczności
kto mógłby reprezentować Lędziny?
Burmistrz Miasta poinformowała, że chciała, aby ktoś z Lędzin był członkiem Rady
Nadzorczej, ale nikt ze znanych jej osób, nie miał takich kwalifikacji. Żadne przepisy prawa
nie regulują kwestii pochodzenia członków Rady Nadzorczej. Dodała, że: inżynier kontraktu
jest ze Szczecina, co nikomu nie przeszkadza, Pełnomocnik do spraw pomocy technicznej
jest z Katowic, co 4 lata temu też nikomu nie przeszkadzało.
Mieszkaniec Lędzin Pan A. Wojciuch stwierdził, że na podstawie złożonych wyjaśnień
przez Panią Burmistrz można wnioskować, że Rada Nadzorcza jest kompetentna i jest to
Rada, która cieszy się Pani Burmistrz zaufaniem. Kolejno zadał pytanie dlaczego na
stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej spółki Partner nie został rozpisany konkurs?
Pan Łukasz Zakręt, adwokat prowadzący obsługę prawną sesji wyjaśnił, że w tej kwestii
uprawnienia Burmistrza Miasta jako przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników kończą się
w momencie powołania Rady Nadzorczej. Tym samym, pytanie powinno być skierowane
do Rady Nadzorczej. Burmistrz poza powołaniem Rady nie ma formalnie żadnych
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uprawnień do powołania Zarządu Spółki.
 Mieszkaniec Lędzin Pan A. Wojciuch stwierdził, że to jest uciekanie od udzielenia
odpowiedzi. Jest tu jednoosobowa reprezentacja właściciela, jednoosobowa reprezentacja
wspólników. Pani Burmistrz kilka minut temu powiedziała, że powołała Radę Nadzorczą
więc również bez wątpienia miała wpływ na to jak i kto jest powołany na stanowisko
prezesa. Dodał, że jest o tym przekonany i pewny. Kolejno zadał pytanie czy nowo wybrany
Prezes ma wszystkie wymagane kwalifikacje niezbędne do tego aby realizować projekt
unijny?
 Burmistrz Miasta wyjaśniła, że Zgromadzenie Wspólników jest reprezentowane przez
Burmistrza Miasta, natomiast Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Zapisy umowy
spółki (aktu notarialnego) nie przewidują powoływania Prezesa czy członka zarządu w
trybie konkursu. Następnie zacytowała zapis § 17 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej:
„Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje od 1 do 3 członków Zarządu Spółki Partner”.
 Pan A. Wojciuch stwierdził, że brak takiego zapisu umowie spółki nie przesądza, o tym, że
tak nie może być.
 Burmistrz Miasta podkreśliła, że jej celem było wyjaśnienie braku konkursu, zwróciła się
również do mieszkańca o niepodważanie zapisów umowy spółki.
 Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Andrzeja Wojciucha o zwrócenie się z
powyższymi pytaniami na piśmie, a Rada Miasta w odpowiednim czasie ustosunkuje się do
pytań.
 Pan A. Wojciuch wyjaśnił, że kończy już swoją wypowiedź, zwracając się jednocześnie do
Pani Burmistrz z kolejnym pytaniem. Czy nowo wybrany Prezes posiada certyfikat
pełnomocnika realizacji projektu tzw. MAO wydawany przez Ministerstwo Środowiska?
 Burmistrz Miasta powtórzyła, że Prezes przedstawi się i przekaże informacje odnośnie
swoich kwalifikacji w punkcie Informacje.
 Mieszkaniec Lędzin Pan A. Wojciuch ponowił pytanie czy nowo wybrany Prezes posiada
certyfikat pełnomocnika realizacji projektu tzw. MAO wydawany przez Ministerstwo
Środowiska?
 Burmistrz Miasta po raz kolejny podkreśliła, że nie chce wypowiadać się za Prezesa.
 Pan A. Wojciuch zakomunikował, że to Pani Burmistrz powołuje pełnomocnika ds.
realizacji projektu.
 Burmistrz Miasta zakomunikowała, że pełnomocnikiem do tej pory jest Pan Piotr Buchta.
 Pan A. Wojciuch podsumowując zakomunikował, że Pan Prezes Kamiński nie jest
certyfikowanym pełnomocnikiem ds. realizacji projektu, ponieważ certyfikat jest wydawany
do konkretnego zadania, jakim w tym przypadku jest kanalizacja w Lędzinach. W
momencie, kiedy w jednostce realizującej projekt, nie ma pełnomocnika, to nie ma osoby,
która odpowiadałaby za realizację tego przedsięwzięcia i tym samym przedsięwzięcie stoi w
miejscu. Dodał, że w jego ocenie tak się dzieje w tej chwili w spółce Partner. W chwili
obecnej najprawdopodobniej będzie sytuacja, że będzie prezes zarządu spółki Partner i
oprócz tego certyfikowany pełnomocnik realizujący projekt Pan Piotr Buchta. W tej sytuacji
ciśnie się na usta pytanie, co będzie robił Pan Prezes, skoro 90% zadań, które realizuje w
tej chwili Partner, jest skupionych wokół budowy kanalizacji. Więc nastąpiło dublowanie
stanowisk, a miała być racjonalizacja wydatków. Tę kwestię mieszkaniec pozostawił do
dalszej analizy.
 Burmistrz Miasta wyjaśniła, że w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy spotkała się z
Inżynierem Kontraktu Panią Urszulą Głod i Panią Iwoną Metzger z pomocy technicznej ,
od których uzyskała informacje, że Prezes Spółki nie musi być pełnomocnikiem, a
pełnomocnik nie musi być prezesem, gdyż to są dwie odrębne funkcje. Jeżeli chodzi o
wynagrodzenie pełnomocnika nie pochodzi ono ze środków spółki Partner tylko z funduszy
kontraktu. Pani Burmistrz poruszyła kwestię dalszej działalności Spółki Partner po
zakończeniu projektu. Nie wyobraża sobie, że Spółka przestałaby istnieć. Gdyby do tego
doszło, wtedy trzeba by zwolnić 38 pracowników i znieść gorycz porażki, że spółka prawa
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handlowego nie ma przyszłości w Lędzinach. Nie ma takiej możliwości, z uwagi na to, że
trzeba zapewnić trwałość projektu oraz na bieżąco utrzymywać sieć, a będzie to zadanie
spółki Partner. Na chwilę obecną Spółka ma Pełnomocnika do spraw realizacji projektu
Pana Piotra Buchtę oraz nowego Prezesa Zarządu. Dodała, że nie ma zagrożenia zgodnego
z planem ukończenia projektu. Umowy na realizację przyłączy są już podpisane, miało to
miejsce 31 października 2014 roku, a negocjacje były prowadzone w sierpniu tegoż roku.
Burmistrz Miasta nie widzi zagrożenia realizacji projektu. Martwi się inną kwestią, którą już
poruszała na posiedzeniach komisji w grudniu, a mianowicie poprzedni Prezes spółki Pan
Piotr Buchta pomylił się w obliczeniach i gmina do przyłączy nie będzie dopłacać 3 mln zł,
które są wprowadzone do Budżetu Miasta tylko 6 mln zł. To jest rzeczywistość, z którą
trzeba się zmierzyć.
 Radna Anna Wysocka zakomunikowała, że Hołdunów, Centrum i Ziemowit płacą już za
kanalizację i to dla tych mieszkańców nie będzie żadnym szokiem, jednak na ten szok trzeba
przygotować Lędziny, które nigdy nie płaciły za kanalizację. Zaapelowała do radnych, aby
zwrócili się do mieszkańców, żeby się jak najszybciej podłączali do kanalizacji co pozwoli
na dochowanie terminów. Jeżeli będzie solidarność wśród ludzi i nie będą robić żadnych
przeszkód to uda się wszystko zakończyć na czas. Mieszkańcy Hołdunowa płacą za ścieki
już od 10 lat.
Ad 7.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
 Wiceprzewodniczący Rady Edward Urbańczyk odczytał wniosek, który stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
 Radny J. Gondzik zawnioskował aby na Sesję lutową zaprosić radnych powiatowych z
terenu Lędzin, swój wniosek uzasadnił nieobecnością żadnego z radnych powiatowych na
dzisiejszej Sesji.
 Przewodnicząca Rady poinformowała, że Wicestarosta Powiatu Pan Henryk Barcik
telefonował w tej sprawie z przeprosinami, ze nie może dzisiaj uczestniczyć w Sesji, ale w
tym samym czasie odbywa się również Sesja w Powicie.
 Burmistrz Miasta poinformowała, że Wicestarosta dzwonił również do niej w tej sprawie,
dlatego wyjaśnia, że przesunięcie terminu dzisiejszej sesji zbiegło się z terminem Sesji
Powiatu. Dlatego też, Wicestarosta w imieniu swoim i wszystkich radnych przeprosił za
nieobecność.
 Radny J. Gondzik wyraził nadzieje, ze na Sesję lutową radni powiatowi przyjdą.
 Wiceprzewodniczący Rady E. Urbańczyk wyraził zadowolenie, że radnych powiatowych
nie ma dzisiaj na Sesji tylko są w Powiecie gdyż w porządku obrad Sesji Powiatu mają
bardzo ważny temat związany z Lędzinami.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę.
Obrady zostały wznowione.
Ad 8a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA LĘDZINY NA LATA 2015 – 2025
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr IV/23/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
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Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Ad 4b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przed posiedzeniem Sesji został radnym przedłożona rata do tabeli nr
1 w zakresie Budżetu Miasta Lędziny. W 3 miejscach do nazw paragrafów zgodnie ze wskazaniem
926 dokłada się po nazwie paragrafu słowa „z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205” tj. strona 3 dział 600, strona 5 dział 801, strona 6 dział. Zmiana wynika ze zmiany
rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów JST. Gmina ma czas do 30 marca na wprowadzenie zmian nie mniej jednak zmiany już
są obowiązujące, a skoro dzisiaj jest uchwalany Budżet stosownym jest wprowadzenie zmian.
Zmiany nie mają wpływu na źródła dochodów ani na kwoty, ani na pozycje. Czwarta pozycja
dotyczy zmiany podporządkowania dochodów z tytułu wpływu z innych lokat pobieranych przez
JST na podstawie odrębnych ustaw zmieniają swoja klasyfikację z działu 756 do działu 900
(śmieci) to jest zapis techniczny wynikający ze zmiany rozporządzenia szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy
Uchwała nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie Budżetu Miasta
Lędziny na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 7c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LXII/428/10 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 30.06.2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr IV/25/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego
rachunku dochodów, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 7d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROPOZYCJI PLANU
AGLOMERACJI LĘDZINY
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
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Uchwała nr IV/26/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zaopiniowania
propozycji planu aglomeracji Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 7e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA RADY SPOŁECZNEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PN. MIEJSKI
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
W wyniku braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 7f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR II/8/06 RADY MIASTA
LĘDZINY Z DNIA 30.11.2006 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI DIET RADNYCH
 Radny Tomasz Kostyra zwrócił się do Przewodniczącej o przedstawienie projektu uchwały
celem poinformowania wszystkich czego uchwała dotyczy.
 Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.
W wyniku braku dalszych uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr IV/28/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr
II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 7g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA RPWIK SA W TYCHACH
 Burmistrz Miasta zwróciła się do Skarbnika Miasta o odczytanie uzasadnienia do projektu
uchwały.
 Skarbnik Miasta odczytała uzasadnienie do projektu uchwały stanowiące załącznik nr 12 do
protokołu.
 Wiceprzewodniczący Rady E. Urbańczyk podkreślił zasługi komisji ds. weryfikacji taryfy,
ponieważ dowodzi to tylko temu iż bardzo szybko zareagowała na to co się dzieje na rynku.
Na potwierdzenie swoich słów odczytał fragment wywiadu przeprowadzonego z Prezesem
PGW Panem Łukaszem Czopikiem w gazecie Polska Dziennik Zachodni cyt.: „woda jest
dobrem bezcennym, ale niestety musimy za nią zapłacić choćby dlatego, że trzeba ją pobrać,
uzdatnić i przesłać. Żeby mogła płynąc z kranów i dobrze smakować, tak dobrze jak mam
nadzieje smakuje nasza woda. Co do aktualnych cen to po raz pierwszy w historii GPW rok
2015 możemy nazwać rokiem rewolucji cenowej, właśnie dlatego, że obniżyliśmy cenę wody.
I to w sposób znaczący, bo zeszliśmy poniżej nazywanego przez niektórych magicznym
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progu 2,20 zł. Teraz nasi kluczowi odbiorcy maja szanse zapłacić za 1m3 wody 2,19 zł. W
porównaniu do tendencji, która kształtowała się na śląskim rynku wody przez ostatnie lata i
niemalże powszechnego przekonania, że woda z roku a rok musi drożeć jest to przełom,
który ma również pokazać, ze zmiany w GPW mają pozytywne i konkretne, bo odczuwalne w
naszych portfelach oblicze”. Wywiad ukazał się w numerze poniedziałkowym. Na koniec
Radny stwierdził, że komisja spełniła swoje zadanie dzięki temu, że w pracach wzięli udział
odpowiedni ludzie.
W wyniku braku dalszych uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady zwróciła się do
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu
uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr IV/29/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach, została podjęta i stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Ad 8.
INFORMACJE
 Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o terminie szkolenia, które planowane jest na
dzień 27 stycznia o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta. Szczegółowe informacje na temat
szkolenia stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Kolejno poinformowała, że w dniu 29
stycznia br. o godzinie 16.00 odbędzie się Sesja Nadzwyczajna.
 Burmistrz Miasta zwróciła się do Naczelnika Wydziału Edukacji o przedstawienie
uzasadnienia konieczności zwołania Sesji Nadzwyczajnej.
 Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Krzysztof Bednarczyk wyjaśnił, że konieczność zwołania
Sesji Nadzwyczajnej jest podyktowana koniecznością podjęcia uchwały w sprawie
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów. Od 1 marca br. będzie prowadzony nabór do przedszkoli
w związku z powyższym dyrekcje przedszkoli muszą poinformować rodziców o kryteriach
umożliwiających przyjęcie dziecka do placówki. Dotychczas w swoim regulaminie każde z
przedszkoli miało kryteria dotyczące tylko I etapu przyjęcia. Jeśli dzieci będzie więcej, niż
dostępnych miejsc, należy przeprowadzić II etap postępowania. Zgodnie z ustawą
oświatową w tym II etapie postępowania kryterium przyjęcia dziecka określa Rada Miasta w
drodze uchwały. Wyznaczenie 7 kryteriów będzie podstawą po podjęcia uchwały, która
będzie obowiązująca przy zapisach do przedszkola na najbliższe lata. Uchwała stanowi akt
prawa miejscowego, który musi być konsultowany. Procedura konsultacji już się rozpoczęła
i potrwa przez 7 dni. W imieniu wszystkich dyrektorów jak również radnych Komisji
Edukacji podziękował, za umożliwienie podjęcia uchwały.
 Przewodnicząca Rady poinformowała o przesunięciu terminu Sesji marcowej z dnia 26
marca na dzień 25 marca br. Powodem zmiany jest uroczysta Sesja Rady Powiatu w dniu 26
marca br.
 Burmistrz Miasta przedstawiła nowego Prezesa Spółki Partner Pana Roberta Kamińskiego.
 Prezes Spółki Partner Pan Robert Kamiński przedstawił prezentacje multimedialna na temat
przebiegu swojej kariery zawodowej oraz stanu realizacji projektu „Uporządkowanie
ściekowe w gminie Lędziny”, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 9.
ZAKOŃCZENIE
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Przewodnicząca Rady Miasta działając zgodnie z obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i
Statutem Gminy Miejskiej Lędziny oraz porządkiem obrad, zakończyła obrady Sesji Rady Miasta
słowami:
ZAMYKAM OBRADY IV SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI

Liczba załączników: 15
W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi integralną
część protokołu.
Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Daria Buszta

Obradom przewodniczyła
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