
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2008 roku. 
 

 

W 2008 roku Rada Miasta Lędziny odbyła 19 posiedzeń w tym 7 sesji 
nadzwyczajnych oraz sesje uroczystą, na której wręczono tytułu "Honorowego 
Obywatela Miasta Lędziny" ks. kanonikowi Józefowi Przybyle. 
Rada Miasta rozpatrzyła 4 skargi w tym na działalność:  
burmistrza(1 skarga),dyrektora MZOZ(2 skargi),dyrektora MOPS(1 skarga), 
podejmując stosowne uchwały. 
Ogółem w ubiegłym roku podjętych zostało 137 uchwał w tym dwie w formie 
stanowiska, między innymi w sprawie: 
 

• zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, 

 
• ustalenia dopłat do cen za zuŜycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach zatwierdzonej uchwałą Rady 
Miasta Lędziny nr XXIII/149/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, 

 
• przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych 

dzieci i młodzieŜy gminy Lędziny przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis 
typ C, 

 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulicy Wygody w Lędzinach, 
 

• przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Lędziny do 2020 r., 
 

• przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Lędziny, 

 
• przyjęcia programu pod nazwą System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i 

Rodziną w Mieście Lędziny, 
 

• przekazania powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu pomocy finansowej na 
dofinansowanie remontu auli oraz adaptację pomieszczenia na multimedialną 
salę audiowizualną w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, 

 
• przystąpienia do realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum Współpracy 

Międzynarodowej w Lędzinach przy ul. Kolonia Piast 5" oraz jego zgłoszenia 
do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

 



• przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rekonstrukcja historycznego wąwozu 
wraz z kapliczką w Lędzinach" oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013, 

 
• szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz 

wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, 

 
• w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie spółki "Gminne Wodociągi" 

Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 
 

• udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta, 
 

• przystąpienia do realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach" oraz zgłoszenia 
inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

 
• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego po nazwą "Od 

aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa 
beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez 
EFS, 

 
• Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze 

środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Utworzenie Centrum 

konferencyjno-kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106" oraz jego 
zgłoszenia do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

 
• przystąpienia do realizacji projektu: "Rozbudowa SP nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013, 

 
• przystąpienia do realizacji projektu: "Poprawa warunków nauczania poprzez 

budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach" oraz 
zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

 
• przystąpienia do realizacji projektu: "Budowa drogi gminnej - ulica 

śeromskiego w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013, 



• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Miłej, śeromskiego, 
Ułańskiej i Fredry, 

 
• nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Lędziny" 

ks. kanonikowi Józefowi Przybyle, 
 

• współpracy partnerskiej z miastem Revuca w Republice Słowackiej, 
 

• przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny, 
 

• uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Lędziny na lata 2008-2012", 

 
• zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji III etapu 
programu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie 
Lędziny na lata 2005-2009'', 

 
• przyjęcia Studium Wykonalności Projektu "Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w gminie Lędziny, 
 

• współpracy partnerskiej z miastem Roccagorga we Włoszech, 
 

• udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na realizację 
zadania pn. "Remont chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej 5909S 
ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających 
drogę", 

 
• stanowiska Rady Miasta Lędziny dot. dalszego funkcjonowania Izby 

Porodowej w Lędzinach, 
 

• skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny, 
 

• skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Lędzinach, 

 
• w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dot. budowy Wytwórni Mas 

Bitumicznych w Lędzinach, 
 

• uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoŜonego w rejonie drogi krajowej S-1, 

 



• określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 
Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich), 

 
• wyraŜenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na rzecz 

samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, 
 

• ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Lędzinach, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach poŜarniczych organizowanych przez Państwową StraŜ PoŜarną w 
Tychach lub burmistrza miasta Lędziny, 

 
• przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku, 

 
• skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lędzinach, 
 

• wyboru członków Komisji ds. Ochrony Środowiska. 
 

Frekwencja radnych na posiedzeniach Rady Miasta w 2008 roku wyniosła 97,19% 


