PROTOKÓŁ nr XXIX/2012
obrad z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 10.12.2012 r.
w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji złożony przez Burmistrza
Miasta (załącznik Nr 1 do protokołu) w dniu 5 grudnia 2012 r. ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm. ) o godzinie 18.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM XXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI
KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała radnych, władze gminy.
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.
2.
3.

4.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2022;
b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.
Ad 3a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2012 – 2022
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznej Rady Miasta.
Radna Krystyna Wróbel zwróciła się do Skarbnika Miasta o przybliżenie zmian, aby
radni mieli świadomość nad czym będą głosować.
Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła – Paszek wyjaśniła, że radni będą głosować nad
uchwała w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 –
2022. Dotychczasowa WPF obejmowała lata 2012 – 2019 natomiast wydłużenie
prognozy do 2022 roku spowodowane jest wprowadzeniem dwóch nowych zadań
bieżących w załączniki przedsięwzięć wieloletnich tj. poręczenie dla PGK Partner
począwszy od 2013 roku do 2021 roku oraz wprowadzenie zadania pokrycia kosztów
częstotliwości 3600 do 3800 megaherców w obszarze przetargowym 24 / 2 do
wykorzystania w sieci typu punkt – wiele punktów. Dodała, że jest to pokrycie
przypadającej na miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania
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częstotliwości wnoszonej w całości przez miasto Gliwice na rzecz Urzędu Kontroli
Elektronicznej w formie dotacji celowej dla miasta Gliwice. Łączna kwota wydatków na
zadaniu obejmująca lata 2013 – 2022 wynosi 4 949,45 zł. Poręczenie pożyczki dla PGK
Partner łącznie w latach 2013 – 2021 do kwoty 484 tys. zł. Ponadto w załączniku
przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany dotyczące wydatków na zadaniu
finansowanym w udziałem środków zewnętrznych (unijnych). Jest to zadanie
realizowane przez SP3 tj. „Atrakcyjna szkoła, lepszy start” w którym zmieniono wydatki
majątkowe na wydatki bieżące na kwotę 4 500 zł. Zmianie w WPF uległy również łączne
kwoty dochodów i dochodów finansowanych z Unii Europejskiej, dochodów bieżących
wynikających z dotacji, które w okresie międzysesyjny wpłynęły do Urzędu i zostały
podjęte zarządzeniem Burmistrza Miasta w/s zmian w budżecie miasta oraz wydatków
wynikających z tych samych źródeł czy z zarządzeń Burmistrza wydanych na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego oraz zmiany, które będą podejmowane przez Radę Miasta
na dzisiejszej Sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zgłosił literówkę na piątej stronie, 3 wiersz od
góry w słowie „opłaty”.
Radna K. Wróbel zapytała Skarbnika Miasta czy nie trzeba dokonać zmiany roku 2012
na rok 2013 skoro poręczenie pożyczki dla PGK Partner jest od roku 2013?
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że umowa dotycząca poręczenia pożyczki zostanie podpisana
w roku 2012, ale obciąży budżet miasta dopiero w przyszłym roku tj. 2013.
Radna K. Wróbel zapytała, czy poręczenie będzie do roku 2012 czy 2022?
Skarbnik Miasta wyjaśniła, że poręczenie pożyczki będzie do roku 2021, natomiast
megaherce są do roku 2022.
Radna K. Wróbel zapytała Skarbnika Miasta czy głosowanie będzie nad zadaniem
realizowanych przez SP3 „Atrakcyjna szkoła, lepszy start”, rezerwacją częstotliwości
oraz poręczeniem dla Partnera?
Skarbnik Miasta zakomunikowała, że te zmiany są w ramach przedsięwzięć wieloletnich,
natomiast w WPF oprócz wzmiankowanych zmian jest jeszcze zmiana po dochodach i
wydatkach na kwotę 2 928 zł wynikającą z zarządzeń Burmistrza Miasta podpisanych na
podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w okresie międzysesyjnym. Dodała, że to
wynika z części opisowej, gdzie są podane daty tych zarządzeń.
Radna K. Wróbel zapytała Skarbnik Miasta, czy te informacje mieszczą się w
objaśnieniach?
Skarbnik Miasta odpowiedziała twierdząco. Dodała, że jest to załącznik nr 3 pkt. 1,
następnie odczytała treść powyższego.
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 XXIX/ 218 /12 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.12.2012 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019, została podjęta i
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA
NA 2012 ROK
Burmistrz Miasta zgłosił autopoprawki do projektu uchwały tj. § 1 uzupełnić o pkt. 3 o
treści: „dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym
rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w
ustawie z dnia 7 września 91 r. o systemie oświaty oraz wydatkach nimi finansowanych
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na 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”. Dodał, że w tym
zapisie zawarte są środki, które otrzymał ZS w Goławcu z Holandii.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji merytorycznych Rady Miasta.
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 XXIX/ 219 /12 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.12.2012 roku w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2012 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4.
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 XXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA
VI KADENCJI
Liczba załączników: 3
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
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