PROTOKÓŁ nr VII/2011
obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 31.03.2011 r.
w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) o godzinie 16.00
otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM VI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała radnych i zaproszonych gości, w szczególności przedstawicieli kopalni „Ziemowit”
Pana Jacka Kurzaka oraz Pana Benedykta Zasadę, Prezesa Spółki Partner Pana Piotra Buchtę,
Prezesa Spółki EKOREC Pana Janusza Freitaga, Dyrektora MOPS Panią Aleksandrę Skwarę
– Zięciak.. Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 15
radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ponadto w obradach udział wzięli:
Burmistrz Miasta - Wiesław Stambrowski
Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania
Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek
Sekretarz Miasta - Alicja Bobiec
Mecenas – Alicja Jochymczyk
Wicestarosta Powiatu – Henryk Barcik

Ad. 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)

r., oraz z VI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 r.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych
zarządzeń, umów i aneksów do umów przez Burmistrza Miasta.
Przedstawienie informacji na temat stanu przygotowania KWK „Ziemowit”, OSP
Lędziny oraz Spółki EKOREC do zabezpieczenia mieszkańców przed ewentualnymi
podtopieniami.
Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy
kanalizacji gminy Lędziny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019;
zmian w budżecie miasta Lędziny na 2011 rok;
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;
zmiany uchwały nr LXII / 428 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów;
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e) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im
dalszej opieki;
f) udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Lędziny;
g) regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Lędziny;
h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny;
i) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lędzinach za rok 2010;
j) współdziałania Gminy Miejskiej Lędziny z Miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby
Wytrzeźwień w Tychach z terenu Gminy Lędziny;
k) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na przeprowadzenie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy
Lędziny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach;
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje.
12. Zakończenie.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Ad 3.
Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011 r.,
oraz z VI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 r.
Protokół z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 03.02.2011 r.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty.
Protokół z VI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 r.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty.
Ad 4.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 5.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ
RADY MIASTA, PODPISANYCH ZARZĄDZEŃ, UMÓW I ANEKSÓW
DO UMÓW PRZEZ BURMISTRZA MIASTA.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek przedstawiła sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. podpisanych umów, wydanych zarządzeń i
wykonania uchwał Rady Miasta, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 6.
Przedstawienie informacji na temat stanu przygotowania KWK „Ziemowit”, OSP
Lędziny oraz Spółki EKOREC do zabezpieczenia mieszkańców przed ewentualnymi
podtopieniami.
Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska Pan Emil Piątek przedstawił
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W następnej kolejności głos w
sprawie przygotowań do ewentualnych podtopień zabrała kopalnia. Przewodniczący
Komisji zwrócił się z prośbą aby wszelkie wątpliwości i pytania zgłaszać na posiedzeniu
Komisji ds. Ochrony środowiska ze względu na ograniczenia czasowe przedstawicieli
kopalni w dniu dzisiejszym.
Inżynier Kopalni Pan Jacek Kurzak wyjaśnił, że pragnie przybliżyć stano formalno –
prawny kopalni, omówić sytuację przeciwpowodziową na terenie miasta Lędziny co
zaprezentowali w prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Teresa Ciepły wyjaśniła, że inżynier Kurzak na kilka drobnych
pytań może odpowiedzieć w związku z zwróciła się do inżyniera z zapytaniem czy
odwodnienie na ul. Folwarcznej, Azaliowej, Czapli i Kopciowickiej wystarczy w sytuacji
obniżenia terenu Goławca wskutek eksploatacji ściany? Kolejno zapytała jak zostanie
zabezpieczony teren koło Kościoła na Goławcu przed ewentualnymi podtopieniami oraz
jak długo kopalnia będzie się interesować terenem Goławca po zakończeniu eksploatacji?
Inżynier Kurzak wyjaśnił, że obniżenia, które będzie powodowała ściana 906, która jest
już pod Goławcem nie spowoduje istotnych deniwelacji w rejonie ul. Folwarcznej,
ponieważ jest to zbyt duża odległość. Ten cały system 2,2 km ciągów bengalskich i
kanalizacyjnych. W ocenie kopani teren jest przygotowany na niewielkie obniżenia.
Natomiast jeśli chodzi o ul. Kopciowicką to kopalnia przygotowuje odbiornik w postaci
rowy, który jest wykonywany. Dodał, że w niższym stopniu wykonywany jest system
kanalizacyjno – drenarski na odwodnienie terenu. Kolejno wyjaśnił, że przepompownia
koło kościoła w Goławcu jest w ciągłym funkcjonowaniu. Wytłumaczył również, że
pompa jest bardzo czuła i w momencie gdy z wody zrobi się pulpa pompa momentalnie
wyłącza się. Dodał, że kopalnia ma podpisaną umowę z firmą, która zajmuje się pompą.
Wyjaśnił również, że zgodności pompowe są wystarczające tylko odbiornikiem jest
rurociąg fi 100, który nie pozwala na odpowiednią skuteczność. Na podstawie wstępnych
wyliczeń kopalni wynika, że była by szansa grawitacyjnie odprowadzić wodę do potoku
Goławieckiego, niestety odległość jest zbyt duża. Jeśli obliczenia się potwierdzą to wraz
z rozwojem kanalizacji deszczowej i będzie można wspólnymi siłami zapobiegać
lokalnym podtopieniom. Odnośnie eksploatacja górniczej na terenie Goławca inżynier
wyjaśnił, że w całym przekroju pionowym kopalnia do głębokości 700m nie ma zasobów
o znaczeniu przemysłowym. Jedynym pokładem o głębokości 700 m na terenie Goławca
jest pokład 209.
Ad 7.
Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
Prezes Spółki Partner Pan Piotr Buchta przedstawił prezentacje multimedialna na temat
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historii wnioski, oraz na temat obecnej realizacji wniosku. Prezentacja multimedialna
stanowi załącznik 5 do protokołu.
Radna Halina Resiak zapytała Prezesa w związku z projektem uchwały w sprawie
przydomowych oczyszczalni o dokładne wskazanie terenów Lędzin, które nie zostaną
objęte kanalizacją?
Prezes Buchta wyjaśnił, że już na etapie koncepcji projektant wskazał tereny nie objęte
kanalizacją. Po rozmowach z Gminą został stworzony program pomocy dla osób nie
objętych kanalizacją polegający na dofinansowaniu oczyszczalni przydomowych, którego
celem jest pomoc ludziom w zagospodarowaniu ścieków. Kolejno stwierdził, że
szczegółowo nie jest w stanie podać terenów nie objętych kanalizacją, ale wyjaśnił, że są
to tereny, które ze względów ekonomicznych albo technicznych są nieopłacalne. Dla
przykładu podał jeden dom usytuowany za potokiem Goławieckim, dwa budynki za trasą
S1, ul. Kraszewskiego czy koniec Zamościa. Dodał, że szczegółowo wskaże te tereny na
mapie przy najbliższej okazji.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zapytał Prezesa czy na dzień dzisiejszy widzi
jakieś zagrożenia terminowej realizacji projektu?
Prezes Buchta wyjaśnił, że do tej pory kontrakty biegną terminowo. Natomiast opóźnia
się decyzja Komisji Europejskiej. Dodał, że umowa zobowiązuje spółkę do ogłaszania
przetargów, ale nie jest w posiadaniu ostatniego dokumentu. Jednak Ministerstwo
Środowiska uspokaja, że mając umowę jest 99% pewność dofinansowania. Dodał, że
projekt decyzji był wspólnie ustalany, a w tej chwili komisja dopytuje dlaczego Lędziny
mają tak duże dofinansowanie. Pytanie zrodziło się, ponieważ w pewnym momencie
Spółka miała bardzo dużą lukę finansową, co spowodowało, że sztucznie została
zmniejszona kwota, o która spółka wystąpiła. Wyjaśnił również, że z rozmów z NF
wynika, że termin realizacji może zostać wydłużony o rok, ponieważ minęło 3 lata od
złożenia wniosku.
Radny Eugeniusz Chrostek zapytał Prezesa czy są treny w Lędzinach gdzie będzie
kanalizacji, ale po roku 2014?
Prezes Buchta wyjaśnił, że ze względów finansowych kanalizacji do 2014 roku nie
będzie na Zamościu od potoku do lasu, wypadnie ul. Podmiejska czy Miłosza. Dodał, że
dotyczy to głównie małych uliczek.
Radny E. Chrostek zaproponował wykorzystanie oszczędności, które stworzą się w
poszczególnych etapach na zrobienie kanalizacji również w miejscach nie objętych
kanalizacją do 2014.
Prezes Buchta wyjaśnił, że NF finansuje tylko to na co Gmina złożyła wniosek, dlatego
chcąc objąć te tereny trzeba byłoby złożyć ponownie wniosek i spełnić znowu szereg
wymogów. Wyraził przekonanie, że po skończeniu kanalizacji Gmina chyba będzie w
stanie sfinansować wykonanie kanalizacji, ponieważ będą to niewielkie tereny. Dodał, że
największą inwestycja będzie Zamoście czy Podmiejskie.
Radny E. Chrostek zaapelował o odpowiedni przekrój kanalizacji deszczowej z uwagi na
intensywne opady.
Prezes Buchta wyjaśnił, że projektów jeszcze nie ma, a śladem zdarzeń z przed roku
projektanci będą wyczuleni przy tworzeniu projektów.
Ad 8a.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny
na lata 2011 – 2019.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
4

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/40/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019, została podjęta i
stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Ad 8b.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2011 rok
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/41/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta Lędziny na 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu
Ad 8c.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/42/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie pomocy
finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do
protokołu
Ad 8d.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII / 428 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia
30.06.2010 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznej Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/43/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zmiany uchwały
nr LXII / 428 / 10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Ad 8e.
Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy
Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – głos.
Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki, została
podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad 8f.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Lędziny
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/45/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie udzielania
dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny, została
podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Ad 8g.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna poinformował, że na jednym z ostatnich dyżurów
był Pan Eugeniusz Żołna, który jest bardzo zainteresowany oczyszczalniami
przydomowymi. Dodał, że jako posiadacz oczyszczalni ścieków pragnie zwrócić
zabranym uwagę na klika kluczowych problemów. Podejmowany w dniu dzisiejszym
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regulamin jest adresowany do mieszkańców zamieszkałych przy posesjach nie objętych
miejskim programem uporządkowania gospodarki ściekowej. Kolejno wyjaśnił, że
przekaże wszystkim radnym w imieniu E. Żołny informację na temat uwag, z którymi
spotkał się mieszkaniec, który jednocześnie uczula radnych na odpowiednie
formułowanie regulaminu i wybieranie rzetelnych firm do montażu oczyszczalni
przydomowych. Zainteresowanych sprawa odsyła do E. Żołny lub do Kierownika
Referatu Ochrony Środowiska Pani Renaty Zazakowny.
Informacja została rozdana wszystkim radnym.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2011 roku w sprawie regulaminu
udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Ad 8h.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
gminy Lędziny
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznej Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/47/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 roku w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu
Ad 8i.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2010
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” - 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 9
głosów.
Uchwała nr VII/48/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok
2010, została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu
W wyniku niejasności związanych z głosowaniem głos zabrała Mecenas Alicja Jochymczyk.
Mecenas Jochymczyk wyjaśniła, że jest możliwość przegłosowania projektu uchwały
ponownie, jednak jeśli radna Anna Wójcik – Ścierska nie głosowała nie ma możliwości
przymuszenia do głosowania.
Głosowanie zostało powtórzone.
Stan radnych: 15, „za” - 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 8
głosów.
Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 8j.
Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Lędziny z Miastem Tychy
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób przyjętych do
wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenu Gminy Lędziny
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/49/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 roku w współdziałania Gminy
Miejskiej Lędziny z Miastem Tychy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w
odniesieniu do osób przyjętych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Tychach z terenu
Gminy Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 8k.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na
przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu
do osób z terenu Gminy Lędziny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Tychach
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznej Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Kazimierza Gut o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr VII/50/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2011 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Tychy na przeprowadzenie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Lędziny doprowadzonych
do Izby Wytrzeźwień w Tychach, została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 9.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Krystyna Wróbel zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Miasta o uzupełnienie
strony internetowej Gminy o informacje dotyczącą członków Rady Nadzorczej Spółki
EKOREC i Partner. Kolejno zadała pytanie Przewodniczącej Rady w stosunku do pisma
skierowanego do Rady przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, czy byłby
możliwość ustosunkowania się przez Panią do w/w pisma w imieniu całej Rady?
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź zostanie wystosowana do
nauczycieli szkoły.
Radny Eugeniusz Chrostek zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta w odniesieniu
do zabezpieczonych środków na wymianę wiat przystankowych, czy byłaby szansa aby
wymiana ruszyła i część była wymieniona do maja?
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wyjaśnił, że firma która będzie wykonywać
wymianę została już wybrana, wiec w kwietniu powinna rozpocząć się instalacja wiat.
Ad 10.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Emil Piątek złożył oświadczenie odnośnie zarzutów jakie skierowała pod jego
adresem radna Halina Resiak. Oświadczam, iż w dniu 25 marca na Komisję Ochrony
Środowiska przybył mieszkaniec z dzielnicy Hołdunów Pan Dajka. Przed rozpoczęciem
komisji Pan mieszkaniec poruszył sprawę kanalizacji na Hołdunowie na co otrzymał
odpowiedź Wiceburmistrza Pana Marka Bani. Dodał, że mieszkaniec miał pretensje do
jego osoby jak Przewodniczącego Komisji odnośnie placu zabaw na osiedlu Gwarków,
zarzucając brak ogrodzenia placu, a w związku z czym wyprowadzanie psów pobliskich
mieszkańców w okolice placu zabaw. Kolejną prezentują mieszkańca było wytknięcie
Przewodniczącemu Komisji brak zainteresowania w/w placem przejawiająca się
nieobecnością jego osoby na osiedlu Gwarków. Następnie zakomunikował, że po
złożeniu wyjaśnień przez Wiceprzewodniczącego Rady K. Guta odnośnie monitoringu i
oświetlenia oraz Wiceprzewodniczącego Rady J. Żołny odnośnie ogrodzenia
podziękował Panu Dajce i rozpoczął prace komisji zgodnie z porządkiem obrad. Na
Komisji Rewizyjnej radna Halina Resiak wyraziła swoje pretensje do osoby radnego E.
Piątka, ponieważ mieszkaniec przekazał radnej, że został wyproszony z komisji. Dodał,
że żałuje iż radna nie skontaktowała się z nim tylko uwierzyła Panu Dajce. Kolejno
wyjaśnił, że radna z dużymi pretensjami oświadczyła, iż plac zabaw powinien być
ogrodzony i monitorowany, ponieważ jak przychodzą na teren placu zakapturzeni to
policja wyjeżdża. W związku z powyższym stwierdził, że Przewodniczący Komisji ds.
Ochrony Środowiska ma pilnować aby mieszkańcy nie wyprowadzali psów na teren
placu zabaw. Zwrócił się do radnej H. Resiak tłumacząc, że jego praktyka wygląda tak, iż
najpierw mieszkaniec zgłasza problem radnemu z jego okręgu, a później sprawa jest
rozpatrywana na komisji. Oświadczył ponownie, że podziękował Panu Dajce nie
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wypraszając go z komisji, co mogą potwierdzić członkowie komisji. Dodał, że gdyby Pan
Dajka został na posiedzeniu komisji w odpowiednim pkt. otrzymałby głos. Wyraził
również żal, iż radna miasta duże pretensje do jego osoby i Wiceprzewodniczącego K.
Guta. W następnej kolejności zakomunikował, że mieszkaniec poinformował komisję o
tym, iż mieszkańcy ul. Gwarków nie są zadowoleni i nie chcieli placu zabaw, który był
pomysłem radnego Ludwika Kubicy. W następnej kolejności wyjaśnił, że był w dniu
wczorajszym na placu zabaw, na którym nie spotkał żadnych psów a tylko 19 dzieci
bawiących się i 6 osób dorosłych opiekujących się dziećmi. Na koniec dodał, że radna
powinna wyjaśnić mieszkańcom, że plac zabaw za 80 tys. zł jest dobrem o które powinni
dbać wszyscy razem.
Radna Halina Resiak wyjaśnił, że osobiście zorganizowała spotkanie z mieszkańcami i
sama zachciała do udziału mieszkańców w posiedzeniach komisji, ponieważ mają wstęp
na komisje. Natomiast istota wizyty Pana Dajka była kanalizacja, o której się mówi, że
jest uszkodzona w związku ze szkodami górniczymi. Kolejno zakomunikowała, że Pan
Dajka jest spokojnym i zrównoważonym człowiekiem, który wyraził zadowolenie z
rozmowy na komisji z Wiceburmistrzem Banią. Dwóch członków komisji potwierdziło,
że mieszkaniec nie został w sposób należyty potraktowany. Na koniec zakomunikowała,
że jej zarzuty odnosiły się do złego potraktowana mieszkańca, dodając, że nie chciałaby
mieszkańcy odczuwali arogancje władzy.
Przewodnicząca Rady zaapelowała by Przewodniczący Komisji informowali
mieszkańców, że jest odpowiedni pkt. w którym mieszkaniec może zabrać głos.
Radna K. Wróbel poinformowała, że w poprzedniej kadencji nie raz na Komisji Edukacji
uczestniczyli mieszkańcy i przeważnie zdarzało się tak, że porządek obrad był zmieniany
pod mieszkańca by za długo nie czekał.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył oświadczenie na temat problemu mieszkańców
ul. Gwarków w związku z wybudowaniem placu zabaw. Stwierdził, że problem polega na
tym, że Gmina jak również Przewodniczący Piątek w odpowiedni sposób nie chroni
placu zabaw. Stwierdził również, że można byłoby wykonać szereg działań chroniących
plac zabaw pn. odgradzając, oświetlając, ustawiając kamery, stawiając tabliczki
informujące o zakazie itp. działania, ale należy się zastanowić czy nie są to działania
absurdalne. Normy współżycia międzyludzkiego nie znają czegoś takiego żeby jeden
człowiek czynił drugiemu zło i odciążał odpowiedzialnością osoby trzecie. Dodał, że
trzeba z mieszkańcami osiedla Gwarków porozmawiać, żeby szanowali dobro ogólne, a
nie żeby przychodzili na skargę i mówili, że plac zabaw jest tylko ubikacja dla psów.
Radna H. Resiak zakomunikowała, że w projekcie placu zabaw było przewidziane
ogrodzenie, co nie zostało wykonane. Zwróciła się do Wiceprzewodniczącego K. Guta,
wyjaśniając, że W domach wielorodzinnych sprawa placów zabaw wygląda trochę
inaczej niż w domach jednorodzinnych, dlatego ogrodzenie było by wskazane. Kolejno
zwróciła się do Burmistrza wyjaśniając, że aby objąć plac zabaw monitoringiem
wystarczyła by jedna kamera. Ponownie zwróciła się do Wiceprzewodniczącego K. Guta
komunikując mu, że jego osoba Panu Dajce na komisji powiedziała „czego Pan oczekuje,
że mu tutaj strażnika postawimy na 24 h”.
Wiceprzewodniczący K. Gut zwrócił się do radnej H. Resiak wyrażając przekonanie, że
radna zrozumiała treść jego oświadczenia. Dodał, że sprzęt ogólno dostępny powinien
być ogólno dostępny, a nie ogradzany drutem kolczastym, instalując monitoring ludzie
mogą się źle czuć będąc stale obserwowanym, a na bloku wypisywane są rzeczy, które
nie są problemem ludzi zakapturzanych, tylko świadczą o wychowaniu.
Radna H. Resiak wyraziła zadowolenie z faktu , że Wiceprzewodniczący Gut czytał
wystąpienie z okresu kampanii kiedy cytowała napis na bloku i starała się zinterpretować
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go.
Wiceprzewodniczący Gut wyjaśnił, że nie czytał materiałów wyborczych radnej.
Rady Edward Urbańczyk stwierdził, że odnosi wrażenie, że praca Rady i komisji VI
kadencji w przeciągu w dobrym kierunku, jednak uważa, że dzisiejszą sesja Rada zrobiła
krok w tył. Zaapelował do zebranych aby wystrzegać się takiego kierunku oraz by
pracowali tak jak do tej pory.
Radna K. Wróbel zawnioskowała do Burmistrza Miasta odnośnie odpowiedzi na wniosek
złożony przez mieszkankę Świnów Sylwię Prochotę odnośnie problemu odbiorów
deszczowych. Następnie odczytała pkt. 2 odpowiedz Burmistrza wystosowanej do
mieszkanki, w której Burmistrz wyjaśnia, że zasadnym jest spotkanie mieszkańców
Ratusza i Świniów ze służbami do spraw szkód górniczych kopalni Ziemowit. W
związku z tym zawnioskowała aby nie zapomnieć o wspomnianym spotkaniu.
Przewodnicząca Rady dołączyła się do wniosku radnej K. Wróbel i zwróciła się o
uwzględnienie tego typy spotkań również innych dzielnicach Lędzin tj. Górki i
Goławiec.
Ad 11.
Informacje.
Przewodnicząca Rady odczytała informację z Archidiecezji Katowickiej o
organizowanych dniach skupienia dla samorządowców w sobotę przed niedziela
Palmową w dniu 16 kwietnia, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Kolejno
odczytała informacje od Audytora Wewnętrznego Pani Joanny Warchulskiej – Kopeć w
sprawie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego, która stanowi
załącznik nr do protokołu. Następnie poinformowała, że Uroczysta Sesja Rady Miasta
w związku z XX – leciem odrodzonej samorządności odbędzie się 6 maja o godz. 16.00,
a nie jak pierwotnie było zaplanowane 5 maja. Sesja będzie poprzedzona mszą św. W
Kościele św. Anny o godzinie 14.00. Następnie przypomniała, że do końca kwietnia jest
obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego za 2010 rok z dołączonym zeznaniem
podatkowym. Jak również zakomunikowała, że za wszelkie obecności usprawiedliwione
bądź nieusprawiedliwione na komisjach czy sesjach będą potrącenia %, ponieważ praca
w Radzie nie jest pracą zawodową.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował, iż otrzymał odpowiedź na wniosek
radnych Rady Miasta Lędziny w sprawie kontroli projektu pt.: „Remont drogi
powiatowej 5909S ul. Lędzińska w Lędzinach z dnia 26 listopada 2010 roku, która
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Kolejno poinformował, że w dniu 14 lutego 2011
roku w jego imieniu oraz wszystkich radnych Rady Miasta Lędziny zostało wystosowane
pismo do Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pana
Marka Spyry, który złożył pismo na ręce wszystkich radnych powiatowych. Na powyższe
pismo do dnia dzisiejszego odpowiedź nie wpłynęła. Pismo stanowi załącznik nr 19 do
protokołu. W następnej kolejności poinformował, że wystosował odpowiedź na pismo
również Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Panu
Markowi Spyrze dotyczące nielegalnego zajęcia gruntów przez pewna firmę, odpowiedź
stanowi załącznik nr do protokołu. Kolejno odczytał zaproszenie do mieszkańców na
spotkanie w dniu 5 kwietnia 2011 roku na godzinę 15.00. Zwrócił się o udział
zainteresowanych jak również odpowiedniej komisji.
Radny E. Urbańczyk poinformował, iż w dniu 12 marca w hali Centrum odbyły się XV
mistrzostwa Miasta i Gmin Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w piłce nożnej.
Reprezentacja Miasta Lędziny zdobyli I miejsce. Kolejno poinformował, że w dniu 19
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marca zostało przyjęte zaproszenie przez Radę Gminy Chełm na XI mistrzostwa radnych
w skacie sportowym. Dodał, że reprezentacja Miasta Lędziny zajęła IV.

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 VI 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 sporządziły:
Daria Jargieło
Obradom przewodniczyła
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