PROTOKÓŁ nr XIII/2011
obrad z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 29.09.2011 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 XIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała zasłużonych działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, Prezesa Spółki
Partner Piotra Buchtę, radnych, zaproszonych gości oraz obecnych na sesji pracowników
Urzędu Miasta.
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

AD. 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uhonorowanie zasłużonych za długoletnią służbę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lędzinach.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
7. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
8. 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) zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w
ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności;
d) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
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e) stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego uchwały Nr PR.0007.155.2011 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku ze skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE
3x20”;
f) zmiany uchwały nr LIV / 390 / 09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad
zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli;
g) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i
wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w mieście Lędziny” w ramach
Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011 - 2012;
h) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję w latach 2012 - 2015;
i) wybory ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję w latach 2012 –
2015.

9.
10.
11.
12.

Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Informacje.
Zakończenie.

AD. 2
W tym punkcie Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Miasta.
Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski poprosił o wycofanie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV / 390 / 09 Rady Miasta Lędziny z
dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
Wyjaśnił, iż po konsultacjach z Nadzorem Prawnym Urzędu Wojewódzkiego projekt
powyższej uchwały musi podlegać konsultacjom społecznym.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV / 390 / 09 Rady
Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 0
głosów.
AD. 3
UHONOROWANIE ZASŁUŻONYCH ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ NA RZECZ OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W LĘDZINACH
Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Miasta.
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Burmistrz Miasta W. Stambrowski przypomniał, iż w bieżącym roku miasta
obchodziło 100 – lecie OSP Lędziny. W związku z powyższym Burmistrz pragnie
uhonorować i wręczyć symboliczne nagrody najbardziej zasłużonym działaczom OSP
Lędziny tj.: Panom Jerzemu Mantajowi i Ryszardowi Hachule za 50 lat służby
Strażaka Ochotnika oraz Panu Andrzejowi Wanotowi za 45 lat służby w Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Przewodnicząca Rady w imieniu Rady Miasta złożyła gratulacje uhonorowanym
działaczom OSP.
W imieniu uhonorowanych głos zabrał Jerzy Mantaj, który podziękował za pamięć i
zaszczytne wyróżnienie.
AD. 4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 01.09.2011 R.
Protokół z XII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 01.09.2011 r.
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty.
AD. 5
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. 6
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA
ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ,
UMÓW I ANEKSÓW DO UMÓW.
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 powyższego protokołu.
AD. 7
INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU ZAAWANSOWANIA
PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Prezesowi Sp. Partner, który przedstawił informacje
dotyczące zaawansowania prac kanalizacyjnych, które stanowią załącznik nr 3 do
powyższego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut odniósł się do artykułu zamieszczonego w
„Dzienniku Zachodnim” pt.: „Teraz popłyną grubą rurą” z dnia 23 września
bieżącego roku dotyczącego lędzińskiej kanalizacji. Zapytał dlaczego kanalizacja nie
będzie obejmowała ul. Trójkątnej.
Prezes P. Buchta odpowiedział, iż ul. Trójkątna, Miłosza podobnie jak ul. Podmiejska
i Zamoście od Potoku Ławeckiego pod las została w pewnym momencie wycięta
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z projektu. Głównym powodem wyłączenia powyższych ulic były pieniądze.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, iż nie rozumie dlaczego dwie główne
ulice lędzińskie tj. Trójkątna i Miłosza zostały wycięte z projektu.
Prezes P. Buchta przypomniał historię powyższego działania. Koszty realizacji w
całym mieście wyszły bardzo duże w związku z czym zostały ono „okrojone” i wtedy
zrezygnowano z pewnych ulic. Krojenie polegało na zmniejszeniu ilości metrów, a
nie ilość ludzi, chodziło o zachowanie wskaźnika skanalizowania ponad 90 %,
mieścić się we wskaźniku 120 osób na jeden kilometr sieci i oczywiście mieć na to
wszystko pieniądze. Między innymi projekt został okrojony o ul. Podmiejską,
Trójkątna, Miłosza i Zamoście. W takiej formie wniosek został wysłany, ale to nie
znaczy, że na powyższych ulicach nie będzie kanalizacji. Partner w ramach środków
własnych w terminie późniejszym będzie realizował na wyłączonych ulicach budowę
kanalizacji.
Przewodnicząca Rady T. Ciepły zapytała, czy istnieje groźba, że gmina nie będzie
mieć zgody na przeprowadzenie budowy kanalizacji drogami powiatowymi.
Prezes P. Buchta odczytał fragment pisma z 7.09.2010r. podpisanego przez
ówczesnego Wicestarostę Bernarda Bednorza, w którym jasno pisze, iż Starostwo
wyraża zgodę na wejście celem ułożenia kanalizacji a następnie odtworzenie do stanu
pierwotnego nawierzchni pasa drogowego.
Radny Emil Piątek zapytał, czy dobrze zrozumiał, że całe Zamoście nie będzie mieć
kanalizacji.
Prezes P. Buchta potwierdził, iż na razie na Zamościu nie będzie wykonywana
kanalizacja, dopiero w dalszych etapach ze środków własnych Partnera. Dodał, iż
powstaną 2 pompownie przed rzeką, które będą przygotowane do odbioru ścieków z
terenu Zamościa.
Radny Błażej Musioł stwierdził, iż jest zaskoczony faktem, iż w rejonie ul. Miłosza i
Trójkątnej nie będzie kanalizacji. Dodał, iż jeśli mieszkańcy monitowali w
jakichkolwiek sprawach inwestycyjnych w rejonie Góreczki otrzymywali odmowne
odpowiedzi argumentowane faktem planowanej budowy kanalizacji. W dniu
dzisiejszym okazało się, że jednak nie wszystkie ulice będą skanalizowane. Zapytał
kiedy Spółka ze środków własnych wykona kanalizację w ww. rejonie.
P. Buchta stwierdził, iż nigdy nie było tajemnicą, które ulice wypadły z projektu.
Wszyscy radni mieli okazję i czas do zapoznania się ze studium wykonalności i
mapami, które były załącznikiem do studium. Było ono przyjęte uchwałą Rady
Miasta.
Radna K. Wróbel zapytała czy na ul. Kraszewskiego jest przewidywana kanalizacja w
ramach projektu.
P. Buchta odpowiedział, iż najdalsze domy przy ul. Kraszewskiego zostały
wytypowane w projekcie do przydomowych oczyszczalni ścieków.
Radna K. Wróbel poinformowała, iż rozmawiała z mieszkańcami powyższej ulicy,
którzy obawiają się czy przydomowe oczyszczalnie spełnią swoją rolę ze względu na
grunt, który tam występuje i często występujące podtopienia terenu. Następnie
zapytała co w przypadku gdy przydomowe oczyszczalnie nie będą spełniać swoich
4

funkcji.
P. Buchta odpowiedział, iż jak na razie jest tylko jedno wyjście – szambo szczelne,
typowe komorowe.
Wiceprzewodniczący Rady K. Gut ponownie odniósł się w swojej wypowiedzi do
poruszanej kwestii ulic Trójkątnej i Miłosza. Ponowił pytanie, co wpłynęło na fakt, iż
w/w. dwie ulice zostały wyłączone z projektu. Kolejno stwierdził, iż owszem Rada V
kadencji przyjmowała uchwałą studium wykonalności, lecz odbywało się to
w pośpiechu w ostatnim możliwym terminie. W związku z powyższym zdaniem Pana
K. Guta radni nie mieli dokładnie okazji zapoznać się z całą dokumentacją.
P. Buchta sprostował wypowiedź przedmówcy, twierdząc, iż jego zdaniem studium
wykonalności w całości było złożone w Biurze Rady do zapoznania się, a radni
otrzymali wyciąg ze studium wykonalności i można było je przeczytać w skróconej
formie. Nie było mowy o utrudnionym dostępie do materiałów. Wyliczenia i wybór
właśnie tych a nie innych ulic to była inżynierska praca projektanta, który miał tak
policzyć, aby jak najmniej okroić ludzi a jak najwięcej okroić kilometry, by spadły
koszty realizacji a nie zmniejszył się wskaźnik skanalizowania.
Radna K. Wróbel zapytała również o kwestię kanalizacji na ul. Spacerowej, czy
mieszkańcy tej ulicy też mogą występować z wnioskami na przydomowe
oczyszczalnie.
P. Buchta odpowiedział, iż dokładnie nie kojarzy powyższej ulicy, ale jeśli w okolicy
jest kanalizacja to raczej nie ponieważ będą w jej zasięgu.
Radna K. Wróbel zapytała czy będzie to wykonywane w ramach środków własnych
Partnera.
Prezes potwierdził, iż będzie to wykonywane ze środków Partnera.
Przewodnicząca Rady T. Ciepły zapytała kiedy przewidywana jest realizacja
kanalizacji na ul. Trójkątnej i Miłosza.
Prezes P. Buchta odpowiedział, iż bezpośrednio po zrealizowaniu inwestycji.
Radna K. Wróbel stwierdziła, iż może pojawić się problem z faktu, iż mieszkańcy
zrezygnują ze starania się o dopłaty do przydomowych oczyszczalni ze względu na
podtopienia i wybudują szamba. Może wówczas zaistnieć problem związany z faktem,
iż ww. osoby zwrócą się do gminy z zapytaniem jak wygląda dofinansowanie
powyższej kwestii.
Prezes Buchta potwierdził, iż jeśli mieszkańcy nie skorzystają z dopłat do
przydomowych oczyszczalni to wszystko będą robić na własny koszt.
AD. 8A
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
MIASTA LĘDZINY NA LATA 2011 – 2019
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołnę 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 XIII/89/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019, została podjęta i
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
AD. 8B
PODJĘCIE UCHWAŁ 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
Jerzego Żołnę 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 XIII/90/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Lędziny na lata 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
AD. 8C
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZASAD I TRYBU UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DO
BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE LĘDZINY” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.

Radna Krystyna Wróbel podała uzasadnienie wstrzymania się od głosu do projektu
uchwały: w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy
kanalizacyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Lędziny” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Poprosiła zacytowanie
jej słów dosłownie.
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest wielkim wyzwaniem dla
naszego miasta. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy będą mogli przyłączyć swoje
posesje do nowoczesnej sieci.
Jak najbardziej popieram i zgadzam się z udzieleniem osobom fizycznym dotacji ze
środków budżetu Gminy na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej
wybudowanej w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Lędziny” celem zachęcania mieszkańców do podłączania się. Nie mogę jednak
jednocześnie zgodzić się na źródło dofinansowania.
Część pieniędzy ma pochodzić z całkowitej likwidacji dopłat dla mieszkańców, którzy
odprowadzają ścieki do istniejącej sieci. Jest to złamaniem swoistej umowy społecznej i
sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, bo czy wszyscy mieszkańcy podłączeni do
instalacji ogólnospławnej płacą za ścieki? Radni poprzedniej kadencji zapewnili
mieszkańców, że podłączając się do sieci kanalizacyjnej lub deszczowej za własne
pieniądze i ponosząc zwiększone koszty odprowadzania ścieków, mogą liczyć na
dofinansowanie ze strony miasta. Tymczasem, na wniosek burmistrza w styczniu 2011 r.,
najpierw dopłaty te zostały zmniejszone, a teraz planuje się ich całkowitą likwidację.
Drugie źródło finansowania to pieniądze z wygaszania programu niskiej emisji. Pozbawi
to mieszkańców, którzy planują wymianę piecy centralnego ogrzewania, szansy na
skorzystanie z dofinansowania w wymiarze takim samym jak w poprzednich latach. .
Taki sposób realizacji uchwał Rady Miasta Lędziny poprzednich kadencji tworzy
przekonanie o relatywizacji stanowionego przez Radę prawa. To, co dziś uchwalimy,
jutro można zmienić. Jaka jest pewność, że podjęta w tej uchwale likwidacja dopłat do
ścieków i rezygnacja z programu niskiej emisji przełoży się na dopłatę do przyłączy do
sieci kanalizacyjnej? A może za trzy miesiące znajdą się wydatki, zdaniem
wnioskodawców, jeszcze ważniejsze i pilniejsze?
Przy okazji chcę zwrócić uwagę na niespójne zasady, którymi kierują się autorzy
projektów uchwał. Nawiązuję tu do uchwały w sprawie wykupu domków fińskich.
Pozwolę sobie przypomnieć, że część mieszkańców nie mogła wykupić swoich domów na
starych zasadach – według niższych stawek. Stało się tak pomimo tego, że terminowo i
należycie dopełnili obowiązków związanych z wykupem. Natomiast w przypadku uchwał o
oczyszczalniach przydomowych i dopłat do przyłączy kanalizacyjnych wyjątki takie się
znalazły. Uważam iż są to wyjątki słuszne.
Dlaczego więc nie uwzględniono interesów mieszkańców Hołdunowa?
Mam nadzieję, że Lędziny nie staną się miastem gdzie obowiązuje Orwellowska zasada,
że „Wszyscy mieszkańcy są sobie równi, ale niektórzy są równiejsi od innych”.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zwrócił uwagę, że przepisy omawianego
projektu uchwały nie dotyczą mieszkańców zamieszkałych przy ul. Lędzińskiej na
odcinku ulic Lipcowa i Stadionowa ze względu na wykonanie kanalizacji wcześniej nie
w ramach projektu uporządkowania gospodarki ściekowej. Dodał, że konieczne jest
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podjęcie drugiej uchwały, która będzie obejmować wszystkich mieszkańców, dlatego
liczy na szybkie działania Burmistrza Miasta w tym temacie i przedłożenie Radzie Miasta
w najbliższym czasie takiego projektu uchwały.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 2
głosy.
Uchwała nr XIII/91/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

AD. 8D
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny 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 XIII/92/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie ustalenia
stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, została podjęta i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

AD. 8E
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE STANOWISKA RADY MIASTA LĘDZINY DOTYCZĄCEGO
UCHWAŁY NR PR.0007.155.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 25.08.2011 R. W
SPRAWIE: APELU DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI
REALIZACJI „PAKIETU KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNEGO UE 3X20”
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny 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 XIII/93/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie stanowiska
Rady Miasta Lędziny dotyczącego uchwały Nr PR.0007.155.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z
dnia 25.08.2011 r. w sprawie: apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze
skutkami realizacji „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE 3x20”, została podjęta i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
AD. 8F
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ
„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE LĘDZINY” W RAMACH PRIORYTETU IX,
DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY W LATACH 2011 - 2012
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny 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 XIII/94/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I –
III szkół podstawowych w mieście Lędziny” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,
Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011 - 2012, została podjęta i stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
AD. 8G
WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W TYCHACH NA KADENCJĘ
W LATACH 2012 – 2015

Przewodnicząca Zespołu opiniującego kandydatów na ławników radna Halina Resiak
wyjaśniła, że radni w dniu dzisiejszym w głosowaniu tajnym dokonają wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie czterech ławników oraz do Sądu
Rejonowego w Tychach w liczbie 6 ławników, co daje łączna liczbę dla Lędzin 10
ławników. Dodała, że liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu
Okręgowego. Zespół opiniujący kandydatów na ławników został powołany uchwałą
Rady Miasta, natomiast zadaniem zespołu było zaopiniowanie kandydatów na ławników.
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zgłosił 4 kandydatów, Prezes Sadu Rejonowego
w Tychach zgłosił 5 kandydatów, natomiast dwóch kandydatów zostało zgłoszonych
przez mieszkańców, przy wymaganym poparciu minimum 50 głosów. Dodała, że tych
dwóch kandydatów spełniło wymogi formalne o czym świadczą poprawnie wypisane
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listy poparcia. Zakomunikowała, że zespół spotkał się trzy razy ze względu na fakt, że
kandydaci na ławników zgłoszonych przez Sąd Rejonowy w Tychach dokumenty
skompletowali przed nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowe przepisy
nakładają na kandydatów na ławników złożenie oświadczenia dotyczącego władzy
rodzicielskiej, dlatego zespół wystąpił o uzupełnienie dokumentów. Odnośnie jednego
kandydata zgłoszonego przez mieszkańców zespół nie procedował ze względu na fakt, że
kandydat ten pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Pełnienie takiej funkcji
dyskwalifikuje kandydata, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości
przesłane przez Prezesa Sadu Rejonowego w Tychach do tutejszego urzędu.
Zakomunikowała, że protokoły z posiedzeń zespołu oraz dokumenty są dostępne do
wglądu w Biurze Rady.
Sekretarz Miasta Pani Alicja Bobiec potwierdziła, że wybór ławników będzie odbywać
się głosowaniem tajnym, wrzucając karty do głosowania tajnego do przygotowanej urny.
Dodała, że przygotowane są dwie karty do głosowania tajnego tj. do Sądu Rejonowego w
Tychach oraz Sądu Rejonowego w Katowicach. Poinformowała, że przed przystąpieniem
do głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną składająca się z minimum 3 osób.
Zakomunikowała również, że karty do głosowania są podzielone na dwie części z
podziałem na wydziały w sądzie. Głos można oddać „za” jakimś kandydatem lub
„przeciwko” jakiemuś kandydatowi. Można również oddać głos wstrzymujący, ale wtedy
glosujący nie wrzuca karty do głosowania do urny. Kandydat zostaje wybrany w sytuacji
kiedy otrzyma więcej głosów za niż przeciw.
Przewodnicząca Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w uzupełnieniu
wyjaśniła, że do Sądu Okręgowego do wydziału rodzinnego było trzech kandydatów,
natomiast są przyznane 2 miejsca. Jednak w Sądzie Rejonowym w wydziale pracy był
wakat. Żaden z trzech kandydatów do Sądy Okręgowego do wydziału rodzinnego nie
wyraził zgody na przejście do Sądu Rejonowego, dlatego zespół opiniujący podjął
decyzję, że dwie kandydatki z doświadczeniem orzekania z zakresu rodzinnego
pozostaną we wskazanym wydziale, natomiast jeden kandydat został przypisany do Sądu
Rejonowego w Tychach do orzekania z zakresu prawa pracy z uwagi na fakt pracy na
kopalni Ziemowit.
Radna Anna Wójcik – Ścierska zgłosiła kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej
radną Annę Gajer.
Radna Anna Gajer wyraziła zgodę.
Radny Edward Urbańczyk zgłosił kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej radnego
Eugeniusza Chrostka.
Radny Eugeniusz Chrostek wyraził zgodę.
Radny Jerzy Żołna zgłosił kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Emila
Piątka
Radny Emil Piątek wyraził zgodę.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do członków Komisji Skrutacyjnej o wybór
Przewodniczącego o rozdanie kart do głosowania.
Po rozdaniu kart do głosowania kolejno wyczytani z listy radni oddali głos wrzucając kartę do
głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach do orzekania w sprawach
rodzinnych do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Emil Piątek odczytał wyniki głosowania.
Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Po rozdaniu kart do głosowania kolejno wyczytani z listy radni oddali głos wrzucając kartę do
głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Emil Piątek odczytał wyniki głosowania.
Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, iż w tym momencie Rada Miasta pojęła
uchwałę tym samym zwróciła się do Wiceprzewodniczącego o odczytanie numeru, tytułu
oraz treści podjętej uchwały.
Uchwała nr XIII/95/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję w latach 2012 - 2015, została podjęta i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

AD. 8H
WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH NA KADENCJĘ
W LATACH 2012 – 2015.

Przewodnicząca Rady zaproponowała taki sam skład Komisji Skrutacyjnej, na to nie został
zgłoszony głos sprzeciwu.
Po rozdaniu kart do głosowania kolejno wyczytani z listy radni oddali głos wrzucając kartę do
głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach
karnych do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Emil Piątek odczytał wyniki głosowania.
Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Po rozdaniu kart do głosowania kolejno wyczytani z listy radni oddali głos wrzucając kartę do
głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach
rodzinnych do urny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Emil Piątek odczytał wyniki głosowania.
Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, iż w tym momencie Rada Miasta pojęła
uchwałę tym samym zwróciła się do Wiceprzewodniczącego o odczytanie numeru, tytułu
oraz treści podjętej uchwały.
Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 roku w sprawie wybory
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję w latach 2012 – 2015. została
podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

AD 9.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
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Radny Emil Piątek zwrócił się do Burmistrza Miasta o ponowne przybliżenie sprawy
zawartej w sprawozdaniu jakie Burmistrza przedłożył Radzie a dotyczącej Pani Bożeny
Fijoł.
Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wyjaśnił, że sprawa dotyczy wydania
standardowej decyzji przez Wydział Geodezji dla Pani Bożeny Fijoł. Dodał, że wydana
decyzja umożliwi położenie kanalizacji na ul. Oficerskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zapytał Burmistrza Miasta czy nie łatwiej
byłoby aby każdy radny otrzymał wykaz wydanych zarządzeń i umów wydanych i
podpisanych przez Burmistrza Miasta?
Burmistrz Miasta zobowiązał się do przedłożenia każdemu radnemu powyższych
wykazów.
Radna Krystyna Wróbel złożyła następujące zapytania do Burmistrza Miasta prosząc o
odpowiedź na piśmie i zacytowanie swojej wypowiedzi:
1. Jakie skutki finansowe dla budżetu miasta będzie miało orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego, który stwierdza, że wyrobiska górnicze nie są budowlami i nie
podlegają opodatkowaniu? Wiadomym jest, że spółki górnicze będą się domagały
zwrotu zapłaconych podatków.
Drugie pytanie poprzedzę krótkim wstępem:
3 grudnia 2010 r. mieszkańcy Hołdunowa otrzymali informację podpisaną przez
burmistrza Wiesława Stambrowskiego, że została podpisana przedwstępna umowa
sprzedaży działki, której właścicielem jest firma DROGBUD.
Podczas sesji 24 lutego 2011 r zapytałam p. burmistrza Stambrowskiego czy
DROGBUD wystąpił do miasta z roszczeniami jeśli chodzi o teren pod asfaltownię.
Burmistrz Miasta poinformował mnie, że w istocie DROGBUD złożył roszczenia do
miasta, ale jest jeszcze czas na odpowiedź,. ponieważ Gmina ma 6 miesięcy na
odpowiedź. Liczyłam na poważne potraktowanie mojego zapytania i uwierzyłam w
zapewnienie, że radni zostaną poinformowani w kwietniu o działaniach podjętych
przez pana Burmistrza wobec DROGBUD-u.
W czerwcu 2011 r. poinformowałam Stowarzyszenie „Czyste Lędziny” o
składowaniu na tej działce fragmentów asfaltu. W efekcie na sesji 22 czerwca 2011 r.
Radna Halina Resiak zawnioskowała do Burmistrza Miasta oraz Komisji Ochrony
Środowiska o podjęcie czynności sprawdzających, ewentualnie wszczęcia
postępowania na okoliczność złożonych i składowanych na działce DROGBUD–u
odpadów.
W związku z powyższym mam następujące zapytania:
1. Czy podjęte zostały czynności sprawdzające składowanych na działce odpadów?
2. Z jakimi konkretnie roszczeniami wystąpił DROGBUD wobec naszego miasta? Jakie
skutki finansowe może mieć niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie w tej sprawie?
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zwrócił się do Burmistrza Miasta wyjaśniając, że
odpowiedzi na zapytania, które zadał na poprzedniej sesji nie są zadowalające w związku
z tym ponownie składa owe zapytania z prośbą o odpowiedź na piśmie.
Ad 10.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.
Radny Emil Piątek oświadczył, że mieszkańcy są niezadowoleni z wykonania krawężnika
przy chodniku na ul. Wygody twierdząc, że krawężnik znacznie zawęził drogę. Wyjaśnił
również, że mieszkańcy są zadowoleni z chodnika, natomiast uważają, iż krawężnik był
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zbędną inwestycją. Dodał, że nie będzie organizować spotkania mieszkańców z
Burmistrzem, bo ludzie nie będą zadowoleni.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w istocie inwestycją był chodnik, a nie przebudowa całego
skrzyżowania. Dodał, że chcąc przebudować skrzyżowanie musiałby być osobny projekt.
Krawężnik musiał być postawiony ze względu na wymogi drogowców, natomiast
złagodzenie łuku o 80 cm zostało już ustalone i krawężnik będzie cofnięty.
Radna Halina Resiak zawnioskowała w imieniu kilku mieszkańców Lędzin do
Burmistrza Miasta o zwrócenie się do PZD o oznakowanie poziome drogi po wyjeździe z
Lędzin w stronę Bierunia obok byłej cegielni. Dodała, że ważne jest aby pasy na drogach
były bardziej widoczne.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zawnioskował aby w trybie pilnym wystąpić do
PZD w Bieruniu o zabudowanie dwóch znaków drogowych na ul. Lędzińskiej na
wysokości wyjazdu z ul. Stadionowej. Jeden znak zakazujący skrętu w lewo, a drugi znak
zakazujący skrętu w prawo.
Wiceprzewodniczący K. Gut wyjaśnił, że Przewodnicząca Rady zwróciła się w imieniu
całej Rady do Starosty Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego o ewentualna organizację
ruchu na terenie gminy i powiatu w czasie przebudowy drogi S1 ul. Beskidzka w rejonie
Straży Pożarnej. W związku z tym zawnioskował żeby odpowiedź Pana Starosty była
natychmiast przekazana literalnie do lokalnej prasy oraz aby radni powiatowi byli
poinformowani o wystosowanym zapytaniu do Starosty. Następnie złożył oświadczenie
odnośnie artykułu w najnowszym numerze BIL – Lędziny Teraz dotyczącym opłat a
pobyt w przedszkolach. Stwierdził, że na podstawie artykułu mieszkańcy mogą wysnuć
dwa wnioski tj. wprowadzanie społeczeństwa w błąd w przedmiotowej sprawie oraz
zrzucanie winy na samorządy. Pozytywnie wypowiedział się na temat informacji
zamieszczonych w w/w gazecie na temat pracy radnych. Kolejno stwierdził, że w
następnym numerze powinna ukazać się informacja na temat zakończonych inwestycjach
(Skate Park, chodnik na ul. Gwarków oraz Wygody), opłatach za śmieci oraz dopłat do
budowy przyłączy kanalizacyjnych. Odnośnie budowy chodnika przy ul Wygody
stwierdził, że w gazecie powinno ukazać się również wyjaśnienie niemożności
modernizacji skrzyżowania ulicy z ul. Zawiszy Czarnego i Zamkowej. Stwierdził
również, że nie rozumie takiego projektu w którym inżynier ruchu czuwający nad
bezpieczeństwem pogarsza bezpieczeństwo na owym skrzyżowaniu. Zakomunikował
również, że nie da się traktować póki jest radnym instrumentalnie przez radnych
powiatowych. Gdy gmina daje pieniądze na inwestycje jest wszystko w porządku jednak
gdy gmina chce poprawić wykonanie inwestycji nie na takiej możliwości. Zwrócił się do
radnych o przemyślenie sprawy w kwestii dopłat do inwestycji powiatowych.
Ad 11.
Informacje.
Przewodnicząca Rady poinformowała o piśmie Stowarzyszenia „Dbaj o kręgosłup”, które
zaprasza do udziału w konferencji „Wady postawy ciała dzieci i młodzieży problemem
społecznym w Polsce”, które stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Kolejno
poinformowała o piśmie Urzędu Miejskiego w Bieruniu dotyczącym zaproszenia na
turniej strzelecki, który odbędzie się 8 października br. o godz. 9.30 w Bieruniu Nowym,
pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Następnie poinformowała o szkoleniu
organizowanym przez Szkołę Administracji Samorządowej nt „Praca rady gminy i
powiatu”, które stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Następnie przedstawiła
harmonogram dyżurów radnych w październiku, który stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
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Wiceprzewodniczący Rady K. Gut poinformował Radę iż obrady odbyły się bez udziału
Radcy Prawnego. W związku z tym poddał pod wątpliwość obecność Radcy Prawnego
skoro uchwały są prawidłowo przygotowywane.
Burmistrz Miasta odnośnie inwestycji na ul. Wygody poinformował K. Guta, że prawnie
może tylko zwrócić się o usunięcie krawężników i odtworzenie łuku, inne kroków nie
można podjąć ze względu na projekt.
Wiceprzewodniczący K. Gut stwierdził, że Burmistrz Miasta nie powinien występować w
tej sprawie, ponieważ skrzyżowanie należy do PZD i to oni powinni dbać o
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.
Wiceprzewodniczący J. Żołna poinformował, że Komisja Edukacji … w dniu 21
września br. dokonała lustracji Przychodni Specjalistycznej przy kopalni Ziemowit.
Dodał, że członkowie komisji są pod wrażeniem przeprowadzonego remontu przychodni.
Zwrócił się również z prośbą do Burmistrza Miasta aby poświęcić dwie strony
w kolorowym wydaniu BIL – a dla Przychodni Specjalistycznej w celu zobrazowania
mieszkańcom sprzętu i specjalistów jakie posiada przychodnia. Kolejno zwrócił się do
Zastępcy Burmistrza o przedstawienie wyników spotkania zespołu negocjacyjnego
z RPWiK Tychy.
Zastępca Burmistrza Miasta Marek Bania wyjaśnił, że 12 września odbyło się spotkanie
Zespołu ds. podejmowania działań w zakresie weryfikacji wysokości ceny taryfy za 1 m3
wody przedstawionej przez RPWiK. Kolejno przypomniał skład zespołu ze strony gminy.
Tematami posiedzenia były: straty, Rada Nadzorcza, woda do Kościoła św. Klemensa i
możliwość zaciągnięcia kredytu na wymianę wodociągu. Odnośnie strat wyjaśnił, że
Dyrektor ds. Ekonomicznych RPWiK poinformował, iż za 8 miesięcy straty na terenie
Lędzin wynoszą 39,9%. Dodał, że trzeba podchodzić sceptycznie do wysokości strat,
ponieważ one mogą ulec zmianie do końca roku. Odnośnie Rady Nadzorczej wyjaśnił, że
zmienił się skład RN spółki w taki sposób, że teraz każda gmina będzie miała swojego
przedstawiciela w RN. Dodał, że do końca października powinna zostać powołana nowa
RN, w której będzie przedstawiciel gminy Lędziny powołany przez Burmistrza Miasta.
Kolejno poruszono temat podłączenia wody do Kościoła św. Klemensa. Zostało ustalone,
iż do końca września RPWiK ma przedstawić rozwiązanie tej sprawy łącznie
z kosztorysem, co będzie skutkować podjęciem decyzji w tym temacie. Dodał, że decyzja
będzie podejmowana przy udziale Rady Miasta. Odnośnie ostatniego tematu wyjaśnił, że
chodzi o możliwość zaciągnięcia kredytu na wymianę sieci wodociągowej na ul.
Hołdunowskiej. Wyjaśnił, że jeszcze do końca niewiadomo jak będzie przebiegała tam
kanalizacja, ale rozważana jest ewentualność w której konieczne będzie wybudowanie
wodociągu i tym samym wzięcia kredytu przez przedsiębiorstwo w wysokości 2 mln zł
na tę inwestycję. Z zestawienia jakie przedstawił Dyrektor ds. Ekonomicznych RPWiK
Tychy wynika, że taryfa wzrosłaby o kilkadziesiąt groszy w rozbiciu na poszczególne
lata. Zaciągnięcie kredytu wymagałoby poręczenia ze strony gminy Lędziny. Jednak
była rozważana możliwość poręczenia kredytu przez tyskie przedsiębiorstwo. Dodał, że
takie rozważania mają na celu przygotowanie się do różnych wariantów w czasie kiedy
będzie budowana kanalizacja.
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:
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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 sporządziła
Ewa Socha
Daria Jargieło
Obradom przewodniczyła
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