
PROTOKÓŁ nr X/2011 

obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 26.05.2011 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 X SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY  VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Przewodnicząca Rady Miasta powitała Burmistrza, Wiceburmistrza, Sekretarz, Skarbnik 

Miasta i p. Mecenas oraz radnych i zaproszonych gości, w szczególności Wicestarostę Pana 

Henryka Barcika, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Hudzikowskiego, Naczelników 

Wydziałów i Kierowników Referatów oraz mieszkańców.  

Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 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 – Wioletta Wołek - Reszka  

 

Na posiedzenie przybyła radna Anna Wójcik – Ścierska, co daje liczbę 15 radnych obecnych 

na sesji.  

 

Ad. 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2011 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych 

zarządzeń, umów i aneksów do umów przez Burmistrza Miasta.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata  2011 – 2019; 

b) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2011 rok; 

c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 

d) zmiany Uchwały nr XXV / 161 / 08 Rady Miasta w Lędzinach  z dnia 28 lutego 2008 

roku w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Mieście Lędziny; 

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2010 rok; 



f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2010 rok; 

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lędzinach za 2010 rok; 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Informacje. 

10. Zakończenie. 

 

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.  

 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z VIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 

28.04.2011 R. 

 

Protokół z VIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28.04.2011 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 

 

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 6a.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA  2011 – 2019 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kazimierza Guta 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 X/58/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata  2011 – 2019, została podjęta i 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

Ad 6b.  

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 Guta 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 X/59/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zmian w 

budżecie miasta Lędziny na 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 6c.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT 

ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kazimierza Guta 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 X/60/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

 

Ad 6d.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXV / 161 / 08 

RADY MIASTA W LĘDZINACH  Z DNIA 28 LUTEGO 2008 ROKU W SPRAWIE 

PRZYJĘCIA PROGRAMU POD NAZWĄ SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE LĘDZINY 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kazimierza Guta 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 X/61/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zmiany 

Uchwały nr XXV / 161 / 08 Rady Miasta w Lędzinach  z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie 

przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście 

Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 6e.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 

POD NAZWĄ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZA 2010 ROK 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut ocenił pozytywnie działalność Miejskiego 

Ośrodka Kultury. Jednak odnośnie sprawozdania finansowego wyraził wątpliwości 

dotyczące poprawności i czytelności. Kolejno wyraził swoje niezadowolenie z powodu 

przekonania, iż chęć wyjaśnienia istniejących różnic kwotowych zawartych w budżetu, 

bilansie i sprawozdaniu finansowym MOK została odebrana jako atak personalny na 

Dyrektor MOK.  

 Radna Halina Resiak pogratulowała Pani Dyrektor MOK takiej działalności, ponieważ 

uczestnicy zajęć wyrażają się bardzo pochlebnie o Pani Dyrektor MOK.  

 

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Kazimierza Guta 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 X/62/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski 

Ośrodek Kultury za 2010 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 6f.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 

POD NAZWĄ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA 2010 ROK 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut podkreślił wielkie zaangażowanie Pani Dyrektor MBP 

w dopilnowaniu prawidłowego wykonania remontu biblioteki jak również 

zaangażowanie Pana Naczelnika Wydziału Inwestycji K. Basiagi.  

 

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Kazimierza Guta 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 X/63/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska 

Biblioteka Publiczna za 2010 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 6g.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH ZA 2010 ROK 
 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że Panu Dyrektorowi nie należy 

przeszkadzać.  

 Radna H. Resiak zakomunikowała, że mieszkańcy Mysłowic zazdroszczą Lędzinom 

funkcjonowania służby zdrowia.  

 Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski poinformował, iż Rada Społeczna MZOZ 

podjęła pozytywna opinię oceniając pracę Dyrektora MZOZ bardzo dobrze. 

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Kazimierza Guta 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 X/64/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.05.2011 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 

2010 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad 7.  

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

 Radna Krystyna Wróbel Treść zapytania skierowana do Burmistrza z prośbą o jego 

przekazanie na ręce przewodniczącego Komisji Infrastruktury – Kazimierza Guta 

związku z tym, że 18 maja b.r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury pan 

przewodniczący – Kazimierz Gut nie uwzględnił uzupełnienia moich wypowiedzi do 

protokołu z dnia 12 kwietnia b.r., twierdząc, że poprawki powinnam wnieść na 6 dni 

przed przyjęciem protokołu oraz że moje wypowiedzi nie wnoszą nic do protokołu, 

zadaję pytanie przewodniczącemu Komisji Infrastruktury – Kazimierzowi Gutowi:  

- jaka jest procedura, która określa, że radny musi wnieść uzupełnienia lub poprawki do 

protokołów z posiedzeń komisji na 6 dni przed rozpoczęciem komisji, na której 

następuje przyjęcie protokołu, a z czego wynika, że przewodniczący komisji decyduje 

o tym, co może być zapisane w protokole z posiedzenia komisji, a w szczególności 

czy umieszczać w nich wypowiedzi radnych? 

 

 Na pytanie zadanie przez Wiceprzewodniczącego K. Guta czy może udzielić radnej 

odpowiedzi Burmistrz Miasta odpowiedział, że on w odpowiednim czasie przekaże zapytanie 

na ręce Wiceprzewodniczącego, a on w zależności albo ustosunkuje się na piśmie bądź 

odpowie na komisji.  

 

 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi.  



 Mieszkaniec Leszek Wybraniec wyraził swoje wątpliwości w stosunku do podejmowania 

planów, budżetów, zmian. Kolejno zadał pytanie jak można do dnia dzisiejszego bez 

zatwierdzenia przez Urząd Miasta przyjmować sprawozdanie z działalności MOPS 

Lędziny? Na podstawie jakich danych można budować plan? Wyraził swoje 

niezrozumienie z takiej formy działania. Kolejno stwierdził, że sprawozdanie nie 

znajduje się na stronach internetowych ani MOPS – u ani Urzędu Miasta Lędziny, a są 

oni zobligowani do zamieszczania takiej informacji. Stwierdził, że są to celowe działania 

mające na celu  wyrządzenie szkody na rzecz osób ubiegających się o zasiłki. Kolejno 

zwrócił się do zebranych o odwiedzenie strony internetowej MOPS Lędziny i 

sprawdzenie zarobków pracowników MOPS jednak sugeruje by zacząć od załączników 

do wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ tak widnieją kwoty wielokrotnie większe niż 

wynagrodzenie zasadnicze. Na koniec stwierdził, że zarobki MOPS Lędziny są 

wywindowane i pracownicy „zjadają” pomoc, którą mają udzielać.  

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że uchwały publikowane są w BIP – ie natomiast 

sprawozdania nie podlegają publikacji.  

 

Ad 8.  

WOLNE WNIOSKI, OŚWIADCZENIA RADNYCH. 

 

 Radny Eugeniusz Chrostek  zawnioskował, by dyżury radnych odbywały się w 

miesiącach następujących po sesji, na której Prezes PGK Partner będzie składał zbiorcze 

informacje o przebiegu realizacji kanalizacji w Gminie. Zaproponował by wprowadzić tę 

zasadę od jesieni br.  

 Przewodniczącą Rady podziękowała za słuszną uwagę, dodając że uwzględni ten 

wniosek.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut oświadczył, że prace Przewodniczącego Komisji nie 

reguluje żaden zapis statutowy. Przyznał się do błędu tłumacząc, że podczas prac nad 

statutem ten zapis został pominięty. Dodał, że w tej chwili Przewodniczący Komisji 

opiera się na analogii w stosunku do protokołu obrad sesyjnych. Na koniec przyznał rację 

radnej K. Wróbel, że nie ma zapisów porządkowych dotyczących roli Przewodniczącego 

Komisji.  

 

Ad 9.  

INFORMACJE 

 

 Przewodnicząca Rady odczytała pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej  dotyczącego udzielenia 

Burmistrzowi Miasta Lędziny absolutorium, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Kolejno odczytała zaproszenie Burmistrza Miasta Imielin na X Turniej Strzelecki o 

Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Imielin, który odbędzie się 4 czerwca od godzinie 

10.00 do 14.00, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  Przypominała, że w dniu 7 

czerwca od godziny 17.00 do 18.00 odbędą się dyżury radnych, natomiast w Górkach 

dyżur odbędzie się 8 czerwca w tych samych godzinach.  

 Zastępca Burmistrza Miasta Pan Marek Bania wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem Rady 

Miasta Burmistrz Miasta wydał 9 marca zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. 

podejmowania działań w zakresie weryfikacji wysokości ceny taryfy za 1 m
3
 wody 

przedstawionej przez RPWiK. Zarządzenie powołuje radnego Jerzego Żołnę, radną 

Halinę Resiak, Zastępcę Burmistrza Marka Banię, Naczelnika Wydziału Infrastruktury 

Jacka Saternusa. Kolejno wyjaśnił, że komisja zebrała się dwa razy, pierwsze posiedzenie 

odbyło się 16 maja, na którym komisja wybrała przewodniczącego w jego osobie i 



określiła krótkoterminowy plan wstępnego działania, polegający na ustaleniu składu 

osobowego Rady Nadzorczej spółki RPWiK, Zarządu oraz akcjonariatu. Później 

przewidziane jest zorganizowanie spotkania z Zarządem spółki, na którym zostaną 

przedstawione działania spółki dotyczące ograniczenia ubytków wody, a następnie 

przedstawione zasady alokacji kosztów pomiędzy gminami. Dodał, że to spotkanie ma się 

odbyć do 16 czerwca br. Kolejno poinformował, że część zadań jest już wykonanych tj. 

został ustalony akcjonariat – najwięcej udziału w kapitale zakładowym mają Tychy 

36,66%, pracownicy RPWiK 14,96%, Lędziny 4,29%, a akcjonariuszy jest 11. Kapitał 

zakładowy wynosi 70 mln zł, zarząd składa się z dwóch osób, do tego jest dwóch 

prokurentów, Rada Nadzorcza to 6 osób. Dnia 7 kwietnia został zmieniony statut spółki 

uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RPWiK i w 

uzupełnieniach statutu są zapisy, że każda Gmina będzie mogła mieć swojego 

przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. W miniony poniedziałek odbyło się również 

spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej i Wodociągowej Spółki w 

Chełmie Śląskim Panem Wojciechem Dudą. Przewodniczący przedstawił informacje 

dotyczące działalności spółek wodociągowych, zakres uprawnień członka Rady 

Nadzorczej podkreślając ważność posiadania przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. 

Dodał, że członek Rady Nadzorczej musi mieć duże kompetencje.  

 Radny Emil Piątek usprawiedliwił się, że będzie nieobecny na dyżurach radnych.  

 Radna Halina Resiak  wypowiedziała się w uzupełnieniu do wypowiedzi Zastępcy 

Burmistrza. Wyjaśniła, że prawo kontroli przysługuje członkom Rady Nadzorczej, 

natomiast Burmistrzowi jako wspólnikowi, który reprezentuje Gminę w spółce niestety 

nie przysługują uprawnienia kontrolne. 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował, że kończy się remont ul. Lędzińskiej, 

ale termin znowu został przekroczony o 11 dni, a to jeszcze nie koniec. Dodał, że jego 

obliczenia poczynione w styczniu są bardzo prawdopodobne. 

 Przewodnicząca Rady poinformował, że posiedzenia komisji w miesiącu czerwcu odbędą 

się od 13 do 17 czerwca, natomiast Komisja Rewizyjna odbędzie się 20 czerwca. Sesja 

Rady Miasta odbędzie się 22 czerwca o godzinie 16.00.  

 

Ad 10.  

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 X SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 11 

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 Jargieło 

Obradom przewodniczyła 
 

 


