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PROTOKÓŁ nr XVIII/2012 

z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 26.01.2012 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 XVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY  VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała radnych, zaproszonych gości, obecnych na sesji pracowników Urzędu Miasta oraz 

przedstawicieli prasy.  

Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 12 radnych, co 

stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Dwóch radnych 

spóźniło się na posiedzenie i dotarło później, natomiast jedna radna była nieobecna na 

posiedzeniu.  

 

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 

 

Ad. 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 

15.12.2011 r., oraz z XVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 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. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Miasta i komisji stałych od początku VI 

Kadencji do końca 2011 roku.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019; 

b) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach; 

c) zmiany uchwały Nr XV / 110 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;  

d) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego;  

e) wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn 

Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”.  

10. Zakończenie. 

 

Porządek został przyjęty przez aklamację.  
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Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA 

LĘDZINY Z DNIA 15.12.2011 R., ORAZ Z XVII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z 

DNIA 29.12.2011 R. 

 

Protokół z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 15.12.2011 r. 

Stan radnych: 13, „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się”  - 0 

głosów. 

Protokół został przyjęty.  

 

Protokół z XVII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 r. 

Stan radnych: 13, „za” - 13 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 Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie 

międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu. 

 

Skarbnik Miasta poinformowała, że Urząd Miasta jest już po I sprawozdaniu za miesiąc 

grudzień, z którego wynika, iż dochody wykonały się w 94,62% na kwotę 42 155 457,59 zł, 

wykonanie wydatków 87,26% na kwotę 39 406 872,89 zł. W 2009 roku wykonanie 

dochodów było na kwotę 33 221 357,76 zł, natomiast w 2010 roku 40 119 990,76 zł. 

Odnośnie dochodów bieżących poinformowała, iż udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych planowane zgodnie z informacją ministra finansów były na kwotę 11 222 490.00 

zł, natomiast wykonanie 11 403 168,00, podatek dochodowy od osób prawnych planowano na 

kwotę 35 000,00 zł, wykonano 1 064 736,01 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych 

planowano na kwotę 5 417 300,00 zł, wykonano 6 104 456,11 zł, od osób fizycznych 

planowano na kwotę 1 173 514,30 zł, sprzedaż mienia wykonała się na poziomie 17,45% na 

kwotę 967 370.13 zł. Ponadto Skarbnik Miasta w ramach sprawozdania przybliżyła sprawy 

związane z Kompanią Węglową tłumacząc, że zaległości podatku od nieruchomości 

dotyczącego wyrobisk górniczych za 2005 r. został w 2011 roku ściągnięty z Kompanii 

Węglowej poprzez działania komornika. Natomiast w grudniu 2011 roku decyzja została 

uchylona przez SKO, jednak została skierowana do ponownego rozpatrzenia ze wskazaniem 

na konieczność przeprowadzenia oględzin oraz opinii biegłego dot. budowli. Decyzja 

powinna zostać wydana do końca marca jednak wszystko będzie zależeć od Kompanii 

Węglowej i ich uwag. Odnośnie 2006 roku decyzja została wydana w grudniu 2011 roku na 

kwotę 4 270 935,00 zł, z czego zaległy podatek wynosi 1 997 448,00 zł oraz odsetki na 

moment sporządzenia tytułów egzekucyjnych 958 087,00 zł. Po złożeniu tytułów 

egzekucyjnych wpłynęło zażalenie do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, na które gmina 

wydała postanowienie. Termin składania roszczeń ze strony Kompanii Węglowej minął. 
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Dodała, że wpłynęło również odwołanie do Urzędu i do SKO tym samym może pojawić się 

analogiczna sytuacja jak w przypadku 2005 roku. Kolejna decyzja zostanie wydana za 2007 

rok, natomiast z racji, że kwestie opodatkowania wyrobisk górniczych są bardzo dyskusyjne 

to Urząd nie spieszy się z wydaniem decyzji za 2007 rok.  

 

Sekretarz Miasta Pani Alicja Bobiec poinformowała, że w związku z podjęciem uchwały o 

zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu będącego własnością firmy Drog 

– Bud wpłynęło pismo z dnia 11 października 2010 roku firmy Drog – Bud od wyposażonej 

w pełnomocnictwa Warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych odnośnie roszczeń dot. 

nieruchomości. Na pismo została wystosowana z Urzędu w ustawowym terminie odpowiedź 

pismem z dnia 5 kwietnia 2011, w którym poinformowano pełnomocnika, iż brak jest 

podstaw do uwzględnienia wniosku firmy Drog – Bud. W dniu 11 sierpnia 2011 roku firma 

Drog – Bud złożyła powództwo do Sądu Okręgowego stwierdzającego obowiązek gminy do 

złożenia oświadczenie woli o treści zgodnej złącznikiem nr 3 do protokołu. Cena za 

nieruchomość została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynajętego przez firmę 

Drog – Bud. W dniu 8 sierpnia 2011 roku w dopowiedzi na powództwo Burmistrz Miasta 

wniósł o oddalenie powództwa w całości z ostrożności procesowej kwestionując cenę 

wynikającą z operatu szacunkowego. Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na dzień 

10 listopada 2011 roku. W niniejszej sprawie Burmistrz Miasta wyznaczył dwóch 

pełnomocników do reprezentowania gminy w procesie tj. Mecenas Wioletta Wołek – Reszka 

oraz Alicję Bobiec. Na pierwszej  rozprawie były przeprowadzone czynności wstępne w 

wypowiedzeniu się co do materiału dowodowego. Rozprawa zakończyła się wnioskiem 

pełnomocników spółki Drog – Bud o wyznaczenie biegłego sądowego do oszacowania 

wartości nieruchomości, ponieważ Gmina kwestionuje ten fakt. Biegły sądowy przystąpił do 

oszacowania wartości nieruchomości, ponieważ był już w Urzędzie gdzie została z nim 

przeprowadzona rozmowa. W chwili obecnej Urząd Miasta oczekuje na operat szacunkowy, 

który na chwilę obecną jeszcze nie wpłynął.  

 

Ad 6. 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

 

 Radny Edward Urbańczyk zapytał Burmistrza Miasta o stan prac przy wykonywanych z 

pomocą Gminy Lędziny mieszkań socjalnych w Schola Nostra.  

 Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na powyższe zapytanie przedstawiając zestawienie 

faktur za zakup materiałów w roku 2010 i 2011, które stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. Wyjaśnił, że na chwilę obecną wykonano prace murarską na parterze 

budynku, zamontowano okna, częściowo wykonano instalacje wodno – kanalizacyjną, 

zamontowano część instalacji elektrycznej, wykonano szpryc i rozpoczęto tynkowanie, 

zaimpregnowano przeciwpożarową konstrukcję dachu, ocieplono sufit, wymurowano 

komin i zabezpieczono dach papą termozgrzewalną, zamontowano również rynny, a w 

kotłowni wykonano posadzki. Na rok 2012 w budżecie gminy jest zaplanowana kwota 60 

tys. zł na ten cel, z czego 25 tys. zł należy przeznaczyć na zakup i montaż pozostałych 

elementów instalacji elektrycznej. Z racji, że Powiatowy Urząd Pracy od 15 grudnia do 

połowy marca ma przerwę w dostarczaniu pracowników w ramach prac użyteczno – 

społecznych gmina będzie musiała zabezpieczyć 15 tys. zł dla pracowników 

wykonujących pracę murarsko - tynkarskie w Schola Nostrze, ponieważ CHSD opiera 

prace w budynku na pracownikach dostarczanych przez Gminę na podstawie prac 

użyteczno – społecznych. Dlatego, aby nie było sezonu martwego trzeba przerwę PUP  

zastąpić innymi pracownikami.  

 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna odnośnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i 

przedstawionego protokołu pokontrolnego z Targowiska Miejskiego zapytał kto zlecił 

wybudowanie dodatkowej bramy na Targowisku Miejskim, która nie jest uwzględniona 

w projekcie budowlanym.  
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 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Targowisko Miejskie zostało oddane więc w dokumentach 

musiało być wszystko w porządku. Dodał, że najprawdopodobniej umowy były 

anektowane, co musi sprawdzić a następnie udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym 

informując radnych.  

 Radna Halina Resiak poinformowała, że Komisja Rewizyjna otrzymała tylko 

dokumentację budowlaną, natomiast nie otrzymała żadnych dodatkowych dokumentów. 

Wyjaśniła, że swoją decyzję komisja wydała na podstawie tylko i wyłącznie tego 

dokumentu i nie wyklucza tego, że projekt bramy pojawił się w innych dokumentach, 

których komisja nie otrzymała.  

 

Ad 7.  

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Radny Emil Piątek zawnioskował do Prezesa Spółki PGK o interwencję zwracając 

uwagę, że w dniu dzisiejszym projektanci kanalizacji byli na ul. Jemiołowej, przy 

projektowaniu kanalizacji brali pod uwagę gdzie właściciel ma szambo i projektowali 

tam gdzie jest szambo. Nie sugerowali się zdaniem właściciela gdzie preferuje przyłącze 

kanalizacji. Zwrócił się do Prezesa Partnera aby wpłynął na projektantów aby nie było 

samowolek. Dodatkowo zwrócił uwagę aby kanalizacji była zaprojektowana w 

chodnikach, a jak już będzie konieczność budowy kanalizacji w jezdni aby odbywało się 

to w linii prostej żeby uniknąć slalomów. Kolejno zawnioskował  do Sekretarz Miasta, 

aby stworzyć szczególnie dla ludzi starszych możliwość składania wniosków 

paszportowych w Urzędzie Miasta Lędziny. Następnie zawnioskował do Burmistrza 

Miasta w imieniu 7 radnych, aby palarnię przenieść w inne miejsce, ponieważ dym 

tytoniowy niesie się aż na salę sesyjną i powoduje to uciążliwości dla innych. 

 Radny Eugeniusz Chrostek poparł radnego Piątka odnośnie pierwszego i trzeciego 

wniosku jaki radny złożył. Następnie zawnioskował do Burmistrza Miasta w trosce o 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży idącej do szkół chodnikiem na wiadukcie na ul. 

Pokoju o wystąpienie do odpowiednich służb o zlikwidowanie wyrwy znajdującej się w 

owym chodniku po lewej stronie idąc do kopalni Ziemowit. Dodał, że sprawa była 

zgłaszana do odpowiednich służb oraz była opisywana w prasie.  

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut  złożył oświadczenie odnośnie wniosku 

radnego Emila Piątka, oświadczając że dokumentacje na wykonanie kanalizacji gmina 

powinna wykonywać tak aby mieszkańcy byli z tego zadowoleni, zgodnie z prawem oraz 

uwzględniając potrzeby danego właściciela. Zwrócił się o przekazanie Prezesowi 

Buchcie zaprezentowanych informacji.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył oświadczenie nt. komunikacji powiatowej i 

wojewódzkiej w gminie Lędziny, stwierdzając że od kilku lat Rada Miasta domagała się  

od Zarządu KZK GOP, aby w mieście kursowały autobusy niskopodłogowe. Po 

przejechaniu trasy z Lędzin do Katowic (Zawodzie) autobusem niskopodłogowym osoby 

starsze jadące tym autobusem musiały wsiąść do tramwaju, który już nie jest 

niskopodłogowy i dojechać do centrum miasta. Dodał, że były prośby o wydłużenie linii 

do centrum Katowic, jednak odpowiadano że planowane jest oddanie tej linii po 

zakończeniu remontów torów tramwajowych wzdłuż ul. Warszawskiej i 1 Maja. Remont 

się zakończył, natomiast autobus linii 931 nie dojeżdża do centrum Katowic. Dodał, że 

autobusy z gmin ościennych dojeżdżają do centrum Katowic. Na kolejne zapytania 

odpowiedziano, że planowana jest budowa centrum przesiadkowego i autobusy nie będą 

kursowały. Kolejno zawnioskował do Burmistrza Miasta aby wzorem działań na linii 

miasto RPWiK Tychy również powołać/ utworzyć zespół do stałej współpracy z Radami 

ościennych gmin, Marszałkiem Województwa oraz Zarządem KZK GOP tytułem 

poprawy komunikacji na linii Lędziny – Katowice. Poinformował również, że w tyskiej 

gazecie została podana informacja, że Bieruń prowadzi rozmowy z Tychami aby 
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reaktywować starą stację kolejową tak, aby można było prowadzić przewozy osób 

między Bieruniem Tychami, a Katowicami pomijając w tych ustaleniach Lędziny.  

 Burmistrz Miasta odnośnie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady J. Żołny wyjaśnił, że 

powołanie zespołu, który będzie się zajmował poprawą komunikacji na linii Lędziny – 

Katowice nie ma sensu, ponieważ Lędziny poprzez Marszałka Województwa Śląskiego, 

który organizuje transport i podpisuje umowę z KZK GOP finansują linie 995 i 931. 

Wyjaśnił również, że Prezydent Katowic Pan Uszok planuje w centrum Katowic 

transport osobowy tylko za pomocą tramwajów, wiec w/w linia nie będzie miała 

możliwości w takiej sytuacji wydłużenia i dojazdu do centrum Katowic. Kolejno 

poinformował, że Lędziny mogą nie dostać się do KZK GOP, ponieważ Katowice nie 

podjęły uchwały o przyjęciu Lędzin do związku. Następnie poinformował, że Rada 

Miasta Bierunia ma podjąć dzisiaj decyzję o współfinansowaniu linii 995 i 931. Jeśli nie 

zostanie pozytywnie rozpatrzona, to najprawdopodobniej linie będą miały ostatnie 

przystanki w Lędzinach i do Bierunia nie będą dojeżdżać. Odnośnie przedstawionej 

sprawy zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Miasta, który uczestniczył w Sesji Rady 

Miasta Bieruń o przedstawienie finału sprawy.  

 Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że w porządku obrad posiedzenia sesyjnego 

Rady Miasta Bieruń jednym z pkt. jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej 

dla Marszałka Województwa Śląskiego na finansowanie linii 995 i 931. Dyskusja w 

temacie uchwały trwała półtora godziny jednak nie zna ostatecznej decyzji, ponieważ 

głosowanie nad podjęciem uchwały ma się odbyć później. Dodał, że jeśli Rada Bierunia 

podejmie uchwałę to ta pomoc będzie tylko na pół roku, natomiast co będzie dalej nie 

wiadomo.  

 Radna Halina Resiak zwróciła się z zapytaniem korzystając z obecności Wicestarosty jak 

powiat przymierza się i w jakim zakresie do zorganizowania komunikacji na terenie 

powiatu. Wyjaśniła, że nie prosi o odpowiedź w tej chwili, ale na przyszłym posiedzeniu.  

 Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Henryk Barcik poinformował, że powiat 

jest po przetargach na własne linie autobusowe, które są prowadzone przez powiat, a 

które jeżdżą również przez miasto Lędziny, współfinansuje równie linię Goławiec – 

Górki – Nowy Bieruń i na chwilę obecną jest to wszystko co powiat będzie robić 

odnośnie komunikacji na terenie powiatu.  

 Burmistrz Miasta wypowiedział się odnośnie linii 166, tłumacząc iż jest to linia 

organizowana przez KZK GOP, a finansowana przez Lędziny i Chełm Śląski. Jednak 

faktycznie jest to typowa linia powiatu, więc zostało do Starosty wysłane drugie pismo w 

sprawie organizację tej linii. Może wystąpić konflikt interesów, ponieważ Chełm Śląski 

jest w KZK GOP, dlatego organizację linii musiałby przejąć Starosta i działać tak jak 

Marszałek Województwa organizując linie i podpisywać umowy z KZK GOP. Dodał, że 

trzeba sprawdzić czy prawnie takie rozwiązanie jest możliwe. Gdy takie rozwiązanie 

będzie możliwe finansowanie pozostanie bez zmian, z tym że Chełm Śląski może mieć 

wątpliwości ponieważ oni są członkami KZK GOP. Odnośnie dwóch kolejnych linii 953 

i 952 prowadzone są rozmowy z Tychami, aby organizację linii przejęły Tychy. 

Odnośnie utworzenia zespołu zaproponowanego przez Wiceprzewodniczącego Rady J. 

Żołny wyjaśnił, że Rada Miasta musiałaby rozeznać sytuację w sąsiednich gminach czy 

wyrażą chęć uczestnictwa w pracach takiego zespołu. Dodał, że trzeba wziąć pod uwagę 

fakt iż część gmin ościennych jest członkiem KZK GOP i nie będą mieć interesu 

uczestniczyć w takim zespole.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zwrócił do radnych z zapytaniem o chęć 

uczestnictwa w takim zespole i o ewentualny kontakt z jego osobą w tym temacie. Po 

zebraniu chętnych w pracach zespołu będą próby kontaktu z Radami gmin ościennych z 

zapytaniem o chęć pracy w w/w zespole celem poprawy komunikacji. Dodał, że Bieruń 

potrzebuje pół roku, aby utworzyć linię kolejową, o której wspominał wyżej, dlatego 

uchwała o pomocy finansowej dla Marszałka Województwa jest podejmowana na pół 
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roku, a później pójdzie w kierunku transportu kolejowego.  

 Burmistrz Miasta w uzupełnieniu poinformował, że transport osobowy kolejkowy jaki 

jest planowany w związku z przebudową DK 1 jest budowany przez Bieruń z 

pominięciem Lędzin ze względu na zbyt duże koszty jakie trzeba byłoby ponieść 

uwzględniając jeszcze Lędziny.  

 Sekretarz Miasta odniosła się do wniosku radnego E. Piątka odnośnie punktu 

paszportowego tłumacząc, iż Lędziny musiałyby mieć przekazane zadanie od Wojewody 

Śląskiego jednak w chwili obecnej nie jest to możliwe prawnie, ponieważ takie zadanie 

może przejąć miasto na prawach powiatu. W najbliższym otoczeniu Lędzin miasto które 

spełnia te warunki to Tychy. Dodała, że Tychy nie realizują wszystkich zadań z tym 

związanych, ponieważ wszystkie zadania realizuje Urząd Wojewódzki w Katowicach w 

punkcie paszportowym. Dodała, że Sekretarz Miasta Tychy wystąpiła do Rady Miasta 

Lędziny o dofinansowanie punktu paszportowego w Tychach.  

 Burmistrz Miasta odniósł się do wniosku radnego E. Piątka odnośnie przeniesienia 

palarni w inne miejsce wyjaśnił, że w Urzędzie Miasta nie ma palarni. Dodał, że jeśli 

radny zauważy, że ktoś pali na terenie Urzędu Miasta ma sprawę zgłosić do niego.    

 

Ad 8.  

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA I 

KOMISJI STAŁYCH OD POCZĄTKU VI KADENCJI DO KOŃCA 2011 ROKU. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Gut przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miasta 

Lędziny przygotowane przez Przewodniczącą Rady Teresę Ciepły, które stanowi załącznik nr 

5 do protokołu.  

 

Następnie sprawozdania z działalności komisji za okres od początku VI Kadencji do końca 

2011 roku przedstawili: 

 Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego 

Eugeniusz Chrostek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Kazimierz Gut. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i 

Pomocy Społecznej Jerzy Żołna. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności Edward Urbańczyk. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska Emil Piątek. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Teresa Ciepły zaproponowała ogłoszenie 10 minutowej przerwy. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył wniosek formalny aby nie ogłaszać przerwy tylko 

kontynuować obrady, ponieważ przed Rada Miasta są do podjęcia 4 projekty uchwał, które 

nie wzbudziły kontrowersji na posiedzeniach komisji. Dodał, że przerwę można ogłosić przed 

podjęciem ostatniej uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zgłosił kontrwniosek, aby ogłosić 15 minut przerwy.  

 

Stan radnych: 14, „za” - 10 głosów, „przeciw” – 3 głosy  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Ogłoszono 15 przerwy.  
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Ad 9a.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2012 – 2019 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Skarbnik Miasta zgłosiła dwie uwagi tj. w treści uchwały w § 1 po nr paragrafu jest pkt.1, 

który należy wykreślić, ponieważ jest on niepotrzebny. Kolejno wyjaśniła, że na komisji 

wspominała o zmianach w dochodach ze sprzedaży majątku w kwocie 50 tys. zł, jednak 

ta kwota postaje bez zmian.  

 

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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019, została podjęta i 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 9b.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE 

ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W TYCHACH 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zakomunikował, że od ponad 8 lat miasto Lędziny 

borykało się z zatwierdzeniem taryfy za wodę, bywało i tak, że miasto występowało na 

drogę sądową przeciwko RPWiK Tychy z powodu wysokości taryfy za wodę. To 

doprowadziło do zmiany polityki miasta i podjęto decyzje o współpracy z RPWiK Tychy 

polegającej na prowadzeniu przez miasto Lędziny inwestycji i modernizacji sieci z 

budżetu gminy. Dodał, że najważniejszym było powołanie z jego inicjatywy przez 

Burmistrza Miasta zespołu ds. podejmowanie działań w zakresie weryfikacji wysokości 

ceny taryfy za 1 m3 wody przedstawionej przez RPWiK Tychy.  W dniu 9 marca 2011 

roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem powołał w/w zespół w składzie: Halina Resiak, 

Marek Bania, Jacek Saternus oraz jego osoba. Zespół ze swojego grona wybrał 

Przewodniczącego Marka Banię. Poinformował, że zespół przeprowadził kilka spotkań i 

negocjacji z RPWiK z wynikiem bardzo dobrym. Wyraził nadzieje na dalsza współpracę 

z RPWiK, z zastrzeżeniem czuwania nad wysokością taryfy. Zwrócił się do 

Wiceburmistrza o przedstawienie przebiegu prac, konsultacji i spotkań zespołu z RPWiK 

Tychy.  

 Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że zespół spotkał się kilka razy z RPWiK 

Tychy. Były to spotkania w Urzędzie Miasta Lędziny lub w siedzibie RPWiK Tychy. W 

spotkaniach z zespołem udział brał pełen zarząd spółki. Rozmowy były prowadzone w 

kierunku podjęcia różnych sposobów jakie można byłoby zastosować do zmniejszenia 

taryfy na dostarczanie wody. Ostatnie spotkanie odbyło się przed przedstawieniem na 

komisjach taryfy, co zaowocowało zmniejszeniem stawki z 14 groszy do 5 groszy mimo 

tego, że RPWiK będzie kupowało wodę o 14 groszy drożej. Spowodowane to jest przez 

rokowane w przyszłości mniejsze straty wody spowodowane przeprowadzonymi i 
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zaplanowanymi inwestycjami na sieciach wodociągowych. Wyraził nadzieje na jeszcze 

lepsze wyniki prac Zespołu mające na względzie dobro mieszkańca.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut przypomniał walkę radnych poprzedniej kadencji tj. 

Tomasza Norasa, Marka Koby oraz Otylii Bubiak, aby RPWiK Tychy podzieliło miasto 

na strefy, które zostaną pomierzone. Dodał, że byłoby nietaktem pominąć w/w osoby, 

które również o to walczyły.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna przedstawił procentowe starty wody w mieście 

Lędziny tj.: 2005 rok – 52.1%, 2006 rok – 54,3%, 2007 rok – 54,3 %, 2008 rok – 51,1 %, 

2009 rok – 51%, 2010 rok – 51%, 2011 rok – 38,9%, z czego wynika iż straty w wodzie 

spadły o 12%.  

 Burmistrz Miasta podziękował zespołowi za wypracowanie tak niskiej taryfy.  

    

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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad 9c.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV / 110 / 11 RADY 

MIASTA LĘDZINY Z DNIA 24 LISTOPADA 2011 R. W SPRAWIE USTALENIA 

WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 

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: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XV / 110 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 

ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, została podjęta i stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 9d.  

PODJĘCIE UCHWAŁ 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 

Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 
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Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu. 

 

Ad 9e.  

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY 

PROGRAMOWEJ CZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO BIULETYN 

INFORMACYJNY LĘDZINY „LĘDZINY – TERAZ!” 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.  

 

 Radna Halina Resiak w śródtytule uchwały zwróciła uwagę na literówkę w słowie 

„Radna”, ponieważ napis powinien brzmieć „Rada”. W związku z powyższym litera „n” 

została wykreślona.  

 

Radny Andrzej Zwoliński zgłosił na członka Rady Programowej radnego Kazimierz Guta, 

który wyraził zgodę.  

 

Radna Halina Resiak zgłosiła na członka Rady Programowej radnego Eugeniusza Chrostka, 

który wyraził zgodę.  

 

Radny Kazimierz Gut zgłosił na członka Rady Programowej radną Halinę Resiak, która nie 

wyraziła zgody.  

 

Radny Kazimierz Gut zgłosił na członka Rady Programowej radnego Jerzego Żołnę, który nie 

wyraził zgody. 

 

Radny Kazimierz Gut zgłosił na członka Rady Programowej radnego Janusza Gondzika, 

który nie wyraził zgody. 

 

Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad poparciem zgłoszonych kandydatur:  

 Radny Kazimierz Gut  

Stan radnych: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

Radny Kazimierz Gut został członkiem Rady Programowej. 

 Radny Eugeniusz Chrostek 

Stan radnych: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” –  1 

głos. 

Radny Eugeniusz Chrostek został członkiem Rady Programowej. 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego Żołny o 

odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały.  

 

Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 roku w sprawie wyboru 

członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny 

„Lędziny – teraz!”, została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o wprowadzenie pkt. Informacje jako pkt. 10, 

natomiast „Zakończenie” będzie pkt. 11. Następnie przystąpiła do głosowania.  

 

Stan radnych: 14, „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów  „wstrzymujących się” –  0 

głosów. 

Informacje jako pkt. 10 zostały wprowadzone do porządku obrad.  
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Ad 10.  

INFORMACJE 

 

 Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo RIO w Katowicach z dnia 18 stycznia br. 

przekazujące Radzie Miasta Uchwały IV Składu Orzekającego Nr 4100 / IV / 37 / 2012 ws 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lędziny, wynikającej z 

planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz Nr 4100 / IV / 28 / 2012 ws opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 841 990,40 zł, przedstawionego w uchwale 

budżetowej na 2012 rok Miasta Lędziny. Pismo  wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 

17 do protokołu. Kolejno przedstawiła informację o najważniejszych zadaniach systemu 

ratowniczo – gaśniczego realizowanych w 2011 roku na terenie miasta Tychy i powiatu 

Bieruńsko – Lędzińskiego wystosowana do Rady Miasta Lędziny przez Komendę Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej. Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Kolejno 

odczytała zaproszenie wystosowane przez Śląski Klaster Wodny oraz górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów SA na IV Zimowe Mistrzostwa Śląskich Przedsiębiorstw 

Wodociągowych w Ustroniu. Zaproszenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.   

 Radny Janusz Godzik zwrócił się do Kierownika Referatu Kultury o przedstawienie 

programu Ferii Zimowych.  

 Kierownik Referatu Kultury… przedstawił program Ferii Zimowych 2012, które stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. Dodał, że miasto na ferie wyda ok. 22 tys. zł, natomiast jeśli 

warunki atmosferyczne będą sprzyjające to MKS zrobi lodowisko na parkingu obok 

stadionu MKS – u.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut przedstawił pismo, które wpłynęło na ręce 

Przewodniczącej Rady z dnia 16 stycznia br. od Iwony Rulewicz ws szkoleń dla osób które 

zabierają głos publicznie. Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna poinformował o pozytywnym załatwieniu sprawy za 

którą należy podziękować Komendantowi Straży Miejskiej odnośnie odśnieżania terenu 

leżącego w sąsiedztwie sklepu Netto, a należącego do Kompanii Węglowej zarządzanego 

w imieniu KW przez Nadwiślański Zakład Zagospodarowania Mienia. Za sprawą 

interwencji została podpisana umowa  miedzy Zakładem Zagospodarowania Mienia, a 

Spółką EKOREC na odśnieżanie tego terenu.  

 

Ad 11 

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 XVIII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 21 

 

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 


