PROTOKÓŁ nr XXXIV/2012
obrad z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 11.04.2013 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 16.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM XXXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI
KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała radnych, władze gminy, Prezesa Spółki „EKOREC” Panią Bernadetę Stachoń ,
Komendanta Straży Miejskiej, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów oraz
przedstawicieli prasy.
Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych, zatem
obrady sesji są prawomocne a podjęte uchwały wiążące.
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.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów;
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny;
4. Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.
Ad 3a.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE SPOSOBU I ZAKRESU
ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I
ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
Projekt uchwały otrzymał pozytywne opinie merytorycznych komisji stałych Rady Miasta
oraz podlegał konsultacjom społecznym.
Radna Krystyna Wróbel zawnioskowała o imienne głosowanie w stosunku do swojej
osoby w odniesieniu do obydwu uchwał. Przewodnicząca Rady przyjęła to do
wiadomości .
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Radny Kazimierz Gut cyt.: P ani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu.
Dotychczas Rada Miasta uchwalała obowiązującą na terenie całej Gminy górną
wysokość stawki za odbiór śmieci. Obecnie Rada również uchwala stawkę, ale jej
właściwa wysokość ustalana jest w przetargu. Mówiąc wprost wysokość stawki za
odbiór śmieci będzie regulowana przez wolny rynek a władzom samorządowym
wyznaczono rolę zderzaka. Możemy mieć tylko nadzieję by ta niewidzialna ręka rynku
nie stała się aż nadto widzialna. Wysoka Rado, napływ obcego kapitału na krajowy
rynek unowocześnia i pobudza gospodarkę w okresie transformacji ustrojowej chodzi
o zbudowanie silnej gospodarki krajowej, zdolnej do konkurencji z gospodarkami
państw wyżej rozwiniętych. Ale trzeba również pamiętać, że obcy kapitał powoduje
zmniejszenie dochodów do budżetu krajowego wyprowadzając cześć zysku spółek
córek do macierzystych centrali. Wysoka Rado, narody nie mają uczuć, maja tylko
interesy. Nie mam nic naprzeciwko, by firma z Amsterdamu woziła lędzińskie śmieci
pod Berlin pod jednym wszak warunkiem, że firma polska zdolna będzie do wożenia
śmiecie z Amsterdamu do Brukseli. To prosta zasada uczciwej wolnorynkowej
konkurencji. Mam nadzieję, że dla wszystkich zrozumiała. Pomimo tak zdecydowanie
sceptycznego nastawienia do niektórych zapisów ustawowych zmuszony jestem do
głosowania za projektem uchwały. Pojedynczy głos sprzeciwu nic nie daje może
wywołać zaledwie uśmiech politowania. Gdyby natomiast Rada Gminy Lędziny, Rady
Gmin naszego Powiatu oraz Rady Gmin i Miast innych miejscowości odrzuciły
proponowane w ustawie rozwiązania to po prostu z dniem 1 lipca 2013 roku nikt tych
śmieci od społeczeństwa nie odbierze. Co spowoduje nie tylko katastrofę ekologiczną
ale umożliwi już całkowity dyktat firm na jakże intratnym i w zasadzie niekończącym
się rynku gospodarki śmieciami. Wysoka Rado, te pogardzane przez nas, codzienne
wyrzucane śmieci mają istotny wpływ na egzystencję człowieka i właśnie dlatego
dostrzegam tu w ustawach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz w ustawie o
gospodarce odpadami pewną istotną dla Rad Gmin i Miast analogię. Analogia ta
polega na tym, że Rada uchwala stawkę za odbiór 1m³ wody lub odbiór śmieci nie
mając absolutnie wpływu na wysokość tej stawki. Po raz kolejny ustawodawca ustawił
Rady w roli tzw. zderzaka w stosunku do społeczeństwa. Dziękuje bardzo.
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: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos (radna Krystyna Wróbel)
Uchwała nr XXXIV/ 257 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.04.2013 roku w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, została podjęta i stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad 3b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LĘDZINY
Projekt uchwały otrzymał pozytywne opinie merytorycznych komisji stałych Rady Miasta
oraz podlegał konsultacjom społecznym.
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.
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Stan radnych: 14, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów „wstrzymujących się” – 1
głos (radna Krystyna Wróbel)
Uchwała nr XXXIV/ 258 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.04.2013 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny, 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 XXXIV 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
Karolina Margaszewska
Obradom przewodniczyła
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