Ad 1.

PROTOKÓŁ nr VII/2015
obrad z VII Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji
odbytej w dniu 25.03.2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55

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 VII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ( 2014 – 2018)
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel, Skarbnik
Miasta Panią Dorotę Przybyła, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę. Powitała również
gości 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.
Radny Hubert Handy był nieobecny na posiedzeniu Sesji.
Ad 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Złożenie ślubowania radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 26 lutego 2015 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez
Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2015 rok;
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2015”;
c) przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z realizacji działań Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lędzinach;
d) przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014”;
e) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. – kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Panu Krzysztofowi Machnik – Przedsiębiorstwo
Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 33-380
Krynica – Zdrój nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny,
położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, na potrzeby składowania ziemi,
kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową
przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Gminie Lędziny”;
f)
wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o opinię w sprawie
likwidacji Straży Miejskiej w Lędzinach;
g) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów
jednostek samorządu terytorialnego;
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h)

10.
11.

wyboru do składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej radnego Roberta Żmijewskiego;
i)
wyboru do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego
Roberta Żmijewskiego.
Informacje.
Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.

ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA RADNEGO WYBRANEGO W WYBORACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych o powstanie, a następnie o wprowadzenie Sztandaru
Miasta Lędziny.
Kolejno zwracając się do radnego Roberta Żmijewskiego poprosiła o powtarzanie słów roty
ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Tym samym nowo wybrany w wyborach uzupełniających radny Pan Robert Żmijewskie złożył
ślubowanie.
Następnie Przewodnicząca poprosiła o wyprowadzenie Sztandaru Miasta Lędziny.
Ad 4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z VI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 26 LUTEGO
2015 ROKU
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
poniższych protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady
Miasta Lędziny z dnia 26 lutego 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół został przyjęty.
Ad 5.
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 6.

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 okresie międzysesyjnym
w styczniu 2015 r. podpisane przez Naczelnika Wydziału Panią Ewelinę Goczoł:
1. Na bieżąco prowadzone są postępowania w sprawie podziałów nieruchomości, warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
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w prawo własności, udzielenia bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego, wydzierżawienia oraz sprzedaży gruntów gminnych oraz komunalizacji mienia
Skarbu Państwa.
2. W dniu 20 marca 2015 r. przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Różanej w Lędzinach. Przetargi zakończyły się
wynikami pozytywnymi. Uzyskane ceny sprzedaży:
działka nr 3257/272 o pow. 0,1165 ha, cena wywoławcza 81 000 zł, cena zbycia 125 000 zł,
działka nr 3256/272 o pow. 0,1132 ha, cena wywoławcza 79 000 zł, cena zbycia 120 000 zł,
działka nr 3253/272 o pow. 0,1234 ha, cena wywoławcza 91 000 zł, cena zbycia 91 910 zł.
3. W dniu 30 marca 2015 r. przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki nr 548/51 o pow. 0,0029 ha, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Fredry.
Cena wywoławcza: 1 300 zł.
4. Trwają prace w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach. Do dnia 30 marca 2015 r. można składać
wnioski do zmiany planu.
Kolejno przedstawiła wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015 r.:
1. W związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji
Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu
po przeprowadzonej weryfikacji 11 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Hydrogop Sp. z o.o. Katowice, ul. Tartaczna 20, w kwocie brutto: 591 834,72 zł. W
postępowaniu odrzucono 2 oferty. Uczestnikom postępowania zwrócono zabezpieczenia
wadialne.
2. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System Informacji
Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny. Obecnie Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym OPZ) jest w trakcie konsultacji z
Inżynierem projektu oraz nadzorem prawnym. Planuje się publikację ogłoszenia o ww.
zamówieniu w bieżącym tygodniu, z otwarciem ofert na dzień 02.04.2015r.
3. W związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia drogowego – ul. Hołdunowska – etap II po
przeprowadzonej weryfikacji wybrano najkorzystniejszą ofertę: TOM-ELEKTRO Zakład
Usług Elektrycznych (kwota brutto: 394 741,71 zł). Uczestnikom postępowania zwrócono
zabezpieczenia wadialne. Umowę podpisano w dniu 18.03.2015r.
4. Dokonano aktualizacji kwartalnego Harmonogramu Składania Wniosków oraz przystąpiono
do przygotowywanie kwartalnego Wniosku o Płatność w systemie SIWIZ dla zadania pn.:
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach
w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
Ogłoszono również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
procedurę wyboru nadzoru branżowego dla ww. zadania.
5. W związku z objęciem w trwały zarząd przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach budynku przy ul Stadionowej 1 przekazano protokolarnie
całość dokumentacji Dyrekcji związanej z obiektem.
6. Zakończyła się wynikiem pozytywnym przez Urząd Marszałkowski ocena końcowego
wniosku o płatność za okres do 30.12.2013 roku dla zadania Rewitalizacja historycznego
centrum Lędzin– Plac Farski.
7. Twa przygotowywanie zadań przewidzianych do realizacji przez Wydział w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Wykaz zadań został podpisany przez Naczelnika Wydziału Pana Krzysztofa Basiagę.
Następnie przedstawiła wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki
Miejskiej w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015:
1. W przetargu wyłoniono wykonawcę sieci oświetlenia drogowego ul. Hołdunowskiej. Jest
to firma „Tom Elektro” z Jastrzębia Zdroju. Wartość umowy: 394 741,71 zł. Termin
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realizacji: 31 maj 2015r.
2. Wszczęto procedury związane z wykonaniem:
- siłowni na Goławcu – projekt obywatelski
- fitness na Stawiskach – projekt obywatelski
- dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Lędzińskiej 47
- wodociągu ul. Ławecka,
- wodociągu ul. Jemiołowa
- placów zabaw na Górkach i na Smardzowicach
3. Prowadzące są bieżące sprawy z zakresu kompetencji Wydziału.
Wykaz zadań został podpisany przez Naczelnika Wydziału Pana Jacka Saternusa.
Na koniec Pani Burmistrz przekazała radnym do zapoznania się sprawozdanie z wykazu zarządzeń,
umów i aneksów do umów w okresie międzysesyjnym od 21 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r.
Ad 7.


















INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radna Ewa Fojcik w związku z tym iż kończy się 3 miesięczny okres wypowiedzenia
umowy o pracę Pani Sekretarz zapytała na kiedy przewidziany jest konkurs an Sekretarza
Miasta?
Burmistrz Miasta zakomunikowała, że wczoraj poinformowała już o sprawie pracowników
Urzędu więc myślała, że informacja już dotarła do radnych. Poinformowała, że nie będzie
konkursu, ponieważ stanowisko Sekretarza Miasta awansem zawodowym wewnętrznym
obejmie Audytor Pani Joanna Warchulska – Kopeć od 1 kwietnia 2015 roku.
Radny Janusz Gondzik zapytał kto wygrał przetarg na oświetlenie ul. Hołdunowskiej?
Burmistrz Miasta przetarg wygrała firma Tomelektro Zakład Usług Elektrycznych z
Jastrzębia Zdroju.
Radny Janusz Gondzik zadał kolejne pytanie kto wygrał przetarg na wiosenne oczyszczanie
dróg i chodników?
Burmistrz Miasta wyjaśniła, że na to zadanie nie było ogłaszanego przetargu tylko
zastosowano formę zapytanie ofertowego o cenę, tym samym zwróciła się do Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Pana Jacka Saternusa o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowym
temacie.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Pana Jacek Saternus wyjaśnił, że było wystosowane
zapytanie ofertowe do 5 firm. Zgłosiły się 3 firmy. Na ten moment trwa jeszcze procedura
wyłaniania firmy, dokumentacja jest złożona u Pani Burmistrz do podpisu.
Burmistrz Miasta wyjaśniła, że dokumentacja została podpisana, wybrała firmę która
uzyskała aprobatę przez Naczelnika w ramach zapytania ofertowego.
Naczelnik Wydziała Pan J. Saternus poinformował, że tym samym wygrała firma ROMAR
z Bierunia.
Burmistrz Miasta dodatkowo poinformowała, że jest to firma która miała już usługi w
Lędzinach z poprzedniego roku. Złożyła najkorzystniejszą cenowo propozycję. Oprócz
firmy, która wygrała ofertę złożyła jeszcze spółka EKOREC i ALBA. Wyjaśniła również, że
firma ROMAR wykonuje dobrze swoje usługi co potwierdził w rozmowie Naczelnik
Wydziału Infrastruktury.
Radny Aleksander Koziol w związku z tym, że Pani Audytor dostała awans wewnętrzny
zapytał co się stanie z jej stanowiskiem tj. czy nastąpi likwidacja czy będzie przyjęta na to
stanowisko nowa osoba?
Burmistrz Miasta wyjaśniła, że stanowisko audytora wewnętrznego musi być w Urzędzie
miasta gdyż jest to wymóg ustawowy. Na dzień dzisiejszy raczej będzie ogłoszony konkurs,
ponieważ w Urzędzie spośród pracowników nikt nie spełnia wymogów, które
kwalifikowałyby do przesunięcia na stanowisko audytora awansem wewnętrznym.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Edward Urbańczyk zwrócił się do Pani Burmistrz aby Radę
na bieżąco informować najlepiej za pomocą Komisji Sportu o wszelkich postępach prac na
Zalewie.
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Burmistrz Miasta zwróciła się do Wiceprzewodniczącego o wskazanie osoby, która będzie
odpowiedzialna za przekazywanie informacji z postępu prac na Zalewie.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, ze informacji powinien udzielać Naczelnik Wydziału
Inwestycji Pan Krzysztof Basiaga do Biura Rady Miasta, a Biuro Rady Miasta będzie
przekazywać informacje radnym.
Burmistrz Miasta przedstawiła schemat przekazywania informacji radnym tj. pracownicy
Biura Rady Miasta będą zwracać się do Naczelnika Wydziału Inwestycji Pana K. Basiagi o
przekazywanie informacji na bieżąco z postępu prac na Zalewie w wersji elektronicznej, a
gdy otrzymają informację będą ją bezpośrednio przekazywać na maila do
Wiceprzewodniczącego Rady Pana E. Urbańczyka oraz Pani Burmistrz.
Radny Tomasz Kwoka zapytał co się dzieje z firma EKOREC gdyż do radnych dotarły
informacje, że w związku z tą firma został rozpoczęty audyt.
Burmistrz Miasta zakomunikowała, ze z firmą EKOREC nic się nie dzieje. Natomiast w
istocie została wszczęta procedura audytu finansowego ze względu na przetarg, która ma się
odbyć w sierpniu br. Na chwilę obecna nic w tym temacie nie może powiedzieć gdyż audyt
trwa. W momencie kiedy audyt zostanie zakończony i będzie miała w tym zakresie
informacje to zorganizuje niezobowiązujące spotkanie, na które zaprosi radnych Panią
Prezes oraz związki zawodowe Sierpień’80, zrzeszone w Spółce. Na spotkaniu Pani
Burmistrz przedstawi stan finansowy czyli wartość majątku oraz jakie są warunki i
możliwości wzięcia udziału w przetargu. Dodała, że już sygnalizowała radnym iż nad tym
tematem też trzeba będzie się pochylić.

Przewodnicząca Rady udziela głosu mieszkańcowi Lędzin Panu Andrzejowi Wojciuch.







Ad 8.

Mieszkaniec Lędzin Pan Andrzej Wojciuch zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem czy
w mieście jest w chwili obecnej przeprowadzany audyt finansowy?
Skarbnik Miasta odpowiedziała twierdząco.
Mieszkaniec Lędzin A. Wojciuch zapytał czy jest to audyt wewnętrzny czy zewnętrzny?
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jest to audyt zewnętrzny.
Mieszkaniec Lędzin A. Wojciuch kolejno zapytał kto przeprowadza audyt?
Skarbnik Miasta zakomunikowała, ze niestety nie pamięta nazwy firmy, informacja w tym
zakresie zostanie udzielona na piśmie.
Mieszkaniec Lędzin A. Wojciuch przypomniał, że od 2 tygodni czeka na tą informację od
osoby, która jest odpowiedzialna za kontakty ze światem zewnętrznym.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

 Radny Janusz Gondzik złożył wniosek o zorganizowanie połączonego posiedzenia
wszystkich Komisji Stałych Rady Miasta w miesiącu kwietniu, i zaproszenie na posiedzenie
Zarządu Powiatu ze Starostą na czele oraz radnych powiatowych z terenu Lędzin aby
przekazali informację na temat powiatowych inwestycji jakie w najbliższym czasie są
planowane w Lędzinach.
 Radny Tomasz Kwoka wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury byli
zaproszeni goście w postaci Starosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego oraz radnych
powiatowych z terenu Lędzin, natomiast tematem posiedzenia były powiatowe inwestycje
na terenie Lędzin.
 Radny Janusz Gondzik stwierdził, że nie wszyscy radni byli na to posiedzenie zaproszeni, a
część radnych chce się spotkać z radnymi powiatowymi.
 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że zorientuje się kiedy radni powiatowi mieliby czas.
Dodała, że na posiedzenie komisji nie trzeba się zapowiadać, ponieważ wstęp mają
wszyscy.
 Radny J. Gondzik wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji były organizowane dodatkowe
połączone posiedzenia komisji na okoliczność spotkania się ze Starostą oraz radnymi
5

powiatowymi i porozmawiania na temat inwestycji powiatowych w Lędzinach.
 Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że przychyli się do wniosku radnego.
Ad 9a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK
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 VII/40/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie zmian w budżetu
miasta na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 9b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2015”
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 VII/41/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lędziny w roku 2015”, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 9c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZA
ROK 2014 Z REALIZACJI DZIAŁAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W
LĘDZINACH
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 VII/42/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania za rok 2014 z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, została
podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 9d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2014”
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.
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Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała nr VII/43/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie przyjęcia
„Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, została podjęta i
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 9e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE - NA
CZAS OZNACZONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. – KOLEJNEJ UMOWY W
PRZEDMIOCIE DZIERŻAWY PANU KRZYSZTOFOWI MACHNIK –
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „MACHNIK” Z
SIEDZIBĄ W MOCHNACZCE WYŻNEJ, 33-380 KRYNICA – ZDRÓJ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W
LĘDZINACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO, NA POTRZEBY SKŁADOWANIA ZIEMI,
KRUSZYW I MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W
RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE
LĘDZINY”
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 VII/44/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. – kolejnej umowy w przedmiocie
dzierżawy Panu Krzysztofowi Machnik – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
„MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 33-380 Krynica – Zdrój nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, na potrzeby
składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową
przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Gminie Lędziny”, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 9f.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSTĄPIENIA DO KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI Z WNIOSKIEM O OPINIĘ W SPRAWIE LIKWIDACJI
STRAŻY MIEJSKIEJ W LĘDZINACH

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” – 8 głosów, „przeciw” - 6 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała nr VII/45/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie wystąpienia do
Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w
Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POPARCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAHAMOWANIE WYPŁYWU ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYPRACOWANYCH W
REGIONIE DO BUDŻETU CENTRALNEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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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 VII/46/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie poparcia działań
mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do
budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, została
podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 9h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU DO SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI
EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ RADNEGO ROBERTA ŻMIJEWSKIEGO
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” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.
Uchwała nr VII/47/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie wyboru do składu
osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
radnego Roberta Żmijewskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 9i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU DO SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI
BUDŻETU, FINANSÓW I SAMORZĄDNOŚCI RADNEGO ROBERTA ŻMIJEWSKIEGO
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” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.
Uchwała nr VII/48/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 roku w sprawie wyboru do składu
osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Roberta Żmijewskiego, została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie podjęte uchwały otrzymały pozytywne opinie
merytorycznych komisji.
Zestawienie opinii Komisji Stałych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 10.

INFORMACJE

 Przewodnicząca Rady poinformowała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych
przez radnych do 30 kwietnia 2015 roku (pismo w przedmiotowej sprawie stanowi
załącznik nr 13 do protokołu)Kolejno poinformowała o organizowanych Dniach Skupienia
dla Samorządowców w dniu 28 marca o godzinie 10.00 w Kościele św. Marii Magdaleny w
Tychach (pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu). Kolejno
odczytała informacje w sprawie składania przez radnych uwag do uchwały w sprawie
przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych projektu „Budżet
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Obywatelski w Lędzinach”, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Kolejno
przypomniała radnym iż w dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie w
Gimnazjum Nr 2 w sprawie „Uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Lędziny”.
Dodała, że wczoraj również w tym temacie odbyło się takie spotkanie w Szkole
Podstawowej Nr 1, frekwencja była duża.
Radny Janusz Gondzik poinformował, że w sobotę i niedzielę (21-22.03 br.) odbyły się
obchody 90-lecia Śląskiego Związku Szachowego, gdzie z Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego wyróżnienie dostał Pan Józef Kaleta za działalność społeczną
w
Województwie Śląskiem na rzecz szachów. Z wyróżnieniem wręczonym przez Prezydenta
Komorowskiego można się zapoznać. Odbył się również Turniej Polsko – Węgierski, gdzie
na 600 startujących, szachista z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego był na 42 miejscu.
Burmistrz Miasta Pani K. Wróbel poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie z Panią dr Małgorzatą Klecką, która wygrała przetarg na dzierżawę budynku po
byłej Porodówce. Na spotkaniu wysunięto propozycję zwiedzenia budynku przez radnych
po dokonanym remoncie. Spotkanie miałoby odbyć się w dniu 15 kwietnia br. (środa) o
godzinie 16.00. Pani Burmistrz w imieniu Pani Małgorzaty serdecznie zaprosiła wszystkich
radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna
miała możliwość zapoznać się z umową. Po zapoznaniu się z umową i przeprowadzeniu
dyskusji radni podjęli decyzję, że chętnie Komisja ds. Infrastruktury wybierze się na
lustrację budynku. Poinformowała, że narzucony termin 15 kwietnia br. jej osobie nie
pasuje, wiec warto byłoby temat jeszcze przedyskutować.
Burmistrz Miasta poinformowała, że jej osoba jest tylko tzw. „przekaźnikiem” informacji.
Dodała, że jeśli chodzi o temat dokonania wizji lokalnej przez komisję będzie wiązać się to
z lustracją budynku, w którym obecnie mieszkają Państwo Kleccy, natomiast zaproszenie
Pani Kleckiej dotyczy Stowarzyszenia FAStryga i budynku po byłej Porodówce.
Dodatkowo wyjaśniła, że Państwo Kleccy przygotowują się do uroczystego otwarcia
budynku pn. Stowarzyszenie FAStryga w najbliższych miesiącach. Dlatego zależałoby Pani
Kleckiej na tym aby radni mogli wcześniej zobaczyć jakie remonty zostały poczynione.
Natomiast Komisja Rewizyjna może jechać w swoim wyznaczonym czasie na wizję lokalną
budynku usytuowanego za budynkiem byłej porodówki gdzie mieszkają Państwo Kleccy.
Na koniec poinformowała, że to jest niezobowiązujące zaproszenie dla radnych.

Ad 11.

ZAKOŃCZENIE

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 VII SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI
Liczba załączników:
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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