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PROTOKÓŁ nr XIV/2011 

z obrad XIV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 27.10.2011 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 XIV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY  VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała Wicestarostę Henryka Barcika, Kierownika Referatu Edukacji Mariana 

Biegańskiego, Kierownik Sp. Ekorec Bernadetę Stachoń, przedstawicieli prasy oraz 

wszystkich radnych. 

 

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 

Mecenas – Wioletta Wołek – Reszka 

AD. 2 

 

1.  Otwarcie Sesji. 

2.  Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 r. 

4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych 

przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.   

5.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.  

6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

7.  Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

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)   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny;  

d)  przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą Komunikacyjny Związek 

Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach; 

e)   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; 

f)    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Uśmiech na Bank” 

dofinansowywanego w roku 2012 przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach 

konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. 
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9.  Informacje. 

10. Zakończenie. 

 

W tym punkcie Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Miasta. 

 Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski poprosił o przyjęcie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego pod nazwą 

„Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z 

siedzibą w Katowicach. Poinformował, iż powyższy projekt uchwały nie został 

przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta z jego winy. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie dołączenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego pod nazwą 

„Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w 

Katowicach. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0  

głosów. 

 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad i stanowi odpowiednio punkt 8 e, 

dotychczasowe punkty 8 e i 8 f stały się punktami odpowiednio 8 f i 8 g. 

 

AD. 3  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 29.09.2011 R. 

 

Protokół z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29.09.2011 r. 

 

Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się”  - 0 

głosów. 

Protokół został przyjęty. 

 

AD. 4 

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 1 do powyższego protokołu. 

 

 

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 2 do protokołu. 

AD. 6  

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH. 

 



3 
 

 Radny Emil Piątek zapytał Burmistrza Miasta ile gmina otrzymała od powiatu środków 

na zimowe utrzymanie dróg? Kolejno zapytał dlaczego są zlikwidowane progi 

akustyczne w Lędzinach w okolicy pomnik?  

 Burmistrz Miasta odnośnie drugiego zapytania wyjaśnił, że komisja podjęła takie 

działania kierując wniosek za pośrednictwem jego osoby do powiatu, na co powiat 

zareagował i usunął progi. Odnośnie pierwszego zapytania wyjaśnił, że gmina w tym 

roku otrzymała ponad 130 tys. zł, natomiast w zeszłym roku gmina otrzymała ok. 127 

tys. zł. Dodał, że takie rozwiązanie jest lepsze ponieważ gmina nie będzie musiała 

dopominać się o odśnieżenie w powiecie, a tak ma bezpośrednie przełożenie na firmę, 

która będzie wykonywać odśnieżanie w gminie. 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta o to 

czy dokumentację techniczną Placu Farskiego będzie wykonywała firma Mazur, która 

wygrała przetarg czy jakiś podwykonawca firmy Mazur? Kolejno zapytał czy nie byłoby 

zasadne spotkać się na komisji, gdzie radni mogliby wnieść swoje ewentualnie uwagi 

odnośnie budynków, które mają być zlokalizowane na Placu?  

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w specyfikacji był zapis, że wykonawca musi przedstawić 

w dokumentach do przetargu firmę projektową, co uczyniła firma Mazur podając firmę 

Pana Klasy. Dodał, że firma Pana Klasy pracowała już przy bibliotece jak również jest 

autorem Placu Baczyńskiego w Tychach. Odnośnie drugiego zapytania wyjaśnił, że takie 

spotkanie odbędzie się w swoim czasie.  

 

AD. 7 

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH. 

 Radny Eugeniusz Chrostek złożył trzy wnioski o następującej treści:  

1. Wnioskuje o opisanie tablicy ogłoszeń, która zlokalizowana w formie opaski 

metalowej wokół drzewa zlokalizowanego przy wejściu na cmentarz w okolicy 

ronda w Lędzinach. Dodał, że jego zdaniem tablica powinna służyć tylko do 

zamieszczania nekrologów, natomiast obecnie służy do wieszania różnych 

ogłoszeń co psuje estetykę miejsca. Gdyby opisanie w/w tablicy było niemożliwe 

wnosi o jej likwidację.  

2. Wnioskuje do Burmistrza Miasta o podjęcie rozmów nt. utworzenia przynajmniej 

jednej klasy ponad gimnazjalnej o profilu górniczym w systemie dziennym 

nauczania w PZS w Lędzinach. Na podstawie artykułu jaki odczytał stwierdził, iż 

Oświęcim jest mało górniczym miastem, a posiada Szkołę Górniczą, dlatego 

Lędziny jako miasto górnicze powinny mieć klasę górniczą.   

3. Wnioskuje do Burmistrza Miasta o wybudowanie parkingu dla pacjentów 

Przychodni Specjalistycznej w Lędzinach przy ul. Pokoju 17. Zaproponował 

usytuowanie parkingu na terenie przed budynkiem przy ul. Pokoju nr 106, który 

to teren graniczy z przychodnią. Dodał, że w godzinach rannych i południowych 

pacjenci nie mają gdzie zaparkować. Wnosi o rozwiązanie tymczasowe z uwagi 

na fakt, iż dopuszczalna jest opcja parkingu gruntowego ale wyrównanego.  

 Burmistrz Miasta ustosunkował się do 3 wniosku złożonego przez radnego tłumacząc, iż 

w sytuacji stworzenia parkingu dla pacjentów MZOZ musi być to parking odpłatny. 

Dodał, że jeśli parking będzie bezpłatny będą z niego znowu korzystać górnicy pracujący 

na kopalni. Wyjaśnił również, że przedmiotowa działka na której mógłby powstać 

parking nie jest własnością Gminy.  

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut przychylił się do wniosku radnego Eugeniusza 

Chrostka mające na celu utworzenie w PZS klasy bądź klas górniczych. Tym samym 

zawnioskował o umieszczenie wniosku radnego w gazecie gminnej Lędziny – teraz. 

Następnie zawnioskował aby w gazecie ukazało się również stanowisko, które podjęła 

komisja pod przewodnictwem radnego E. Chrostek w związku z bezpieczeństwem na 
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drogach gminnych w mieście Lędziny. Dodał, że jest to stanowisko 3 komisji tj. Komisji 

Infrastruktury, Komisji Budżetu oraz Komisji Handlu.  

 

Przewodnicząca Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem o poparcie wniosku radnego 

Eugeniusza Chrostka o podjęcie rozmów nt. utworzenia klasy górniczej w PZS Lędziny.  

Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 

głosów.  

Wniosek uzyskał poparcie całej Rady Miasta.   
 

AD. 8 A 

PODJĘCIE UCHWAŁ 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 XIV/97/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie zmian w 

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

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

AD. 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 

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 XIV/98/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie zmian w 

budżecie Miasta Lędziny na lata 2011 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

AD. 8C 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNYCH STAWEK OPŁAT PONOSZONYCH 

PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY LĘDZINY 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  
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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 XIV/99/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

AD. 8D 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO POD NAZWĄ 

KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO  

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

 

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 XIV/100/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie przystąpienia 

do związku komunalnego pod nazwą Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

AD. 8E 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO POD 

NAZWĄ „KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU 

PRZEMYSŁOWEGO” Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

 

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 XIV/101/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie przyjęcia 

Statutu Związku Komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek Komunalny 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach, została podjęta i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

AD. 8F 
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PODJĘCIE UCHWAŁ 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 

 

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 XIV/102/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku 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, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

AD. 8G 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI 

PROJEKTU PN. „UŚMIECH NA BANK” DOFINANSOWYWANEGO W ROKU 2012 PRZEZ 

FUNDACJĘ BANKU ZACHODNIEGO WBK W RAMACH KONKURSU BANK  

DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW 

 

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 XIV/103/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.10.2011 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Uśmiech na Bank” dofinansowywanego w 

roku 2012 przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu Bank Dziecięcych 

Uśmiechów, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

AD. 9 

INFORMACJE 

 Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, iż otrzymała informacje z Urzędu 

Skarbowego dotyczącą złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych. 

Podziękowała radnym za uzupełnienie drobnych nieścisłości i braków. Kolejno 

poinformowała, iż wpłynęła odpowiedź Starosty B. Bednorza na pytanie dotyczące 

organizacji ruchu w razie remontu ulicy DK 1. Powyższa odpowiedź stanowi 
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załącznik nr 10 do protokołu. Przewodnicząca ustosunkowała się do powyższej 

odpowiedzi pismem, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Następnie odczytała 

pismo Burmistrza Miasta dotyczące odpowiedzi na notatkę z dyżurów radnych, które 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Kolejno przypomniała, iż 10 listopada o 

godzinie 14:00 odbędzie się połączone posiedzenie komisji dotyczące stanu oświaty  

w gminie Lędziny oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 

2012 rok, natomiast o godzinie 17:00 odbędzie się sesja nadzwyczajna również 

poświęcona podatkom. 

 Burmistrz Miasta W. Stambrowski poinformował, iż otrzymał informację z Urzędu 

Skarbowego dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych przez podległych 

burmistrzowi pracowników. Wszystkie uchybienia zostały przekazane 

zainteresowanym pracownikom.   

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut poinformował o wystosowaniu pism do 

radnych powiatowych informujących ich o działaniach w przypadku zmiany 

organizacji ruchu w razie remontu ulicy DK 1. Następnie odczytał zaproszenie na 

posiedzenie Lokalnego Komitetu Rozwoju, które odbędzie się 4.11.2011 r. o godz. 

12:00 w Sali 013 Urzędu Miasta.  

 Radny Eugeniusz Chrostek poinformował, iż najbliższe posiedzenie Komisji Handlu 

będzie posiedzeniem wyjazdowym, rozpocznie się na placu targowym 14.11.2011r. o 

godz. 15:00. Kolejno poprosił Wiceprzewodniczącego Rady K. Guta o wyjaśnienie 

wszystkim radnym dlaczego progi akustyczne w okolicach pomnika zostały usunięte. 

 Wiceprzewodniczący K. Gut poinformował, iż wysokość progów w znaczny sposób 

została zmniejszona ponieważ dotychczasowe progi stwarzały hałas, który był 

uciążliwy dla mieszkańców w/w rejonu.   

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 XIV SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 15 

 

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: 

Ewa Socha 

Daria Jargieło 

 

Obradom przewodniczyła 
 
 
 


