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PROTOKÓŁ nr XXXV/2013 

obrad z XXXV Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 25.04.2013 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 XXXV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała zaproszonych gości, władze gminy Lędziny, Panią Skarbnik Dorotę Przybyła- 

Paszek, Panią Sekretarz Alicję Bobiec, Panią Mecenas Wiolettę Wołek – Reszka, która będzie 

dbała o zgodny z prawem przebieg sesji. Następnie powitała Pana Piotra Buchtę - Prezesa 

Spółki „Partner”, Panie Dyrektorki Miejskich Przedszkoli w Lędzinach, Naczelników 

Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta. 

Powitała również przedstawicieli prasy oraz mieszkańców.  

Następnie stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 15 radnych, zatem 

obrady sesji są prawomocne a podjęte uchwały wiążące.  

 

W obradach udział wzięli: 

Burmistrz Miasta – Wiesław Stambrowski 

Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania 

Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek 

Radca Prawny – Wioletta Wołek - Reszka   

Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec  

 

Ad. 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Burmistrz Miasta zwrócił się o zmianę porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu pod 

obrady 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 na terenie Gminy Lędziny na lata 2013 – 2015. 

 

Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że gdyby Rada Miasta podjęła decyzje o przyjęciu 

w/w uchwały to zostanie ona umieszczona w porządku obrad w punkcie 8e. 

 

Przewodnicząca Rady poddała po głosowanie wprowadzenie w punkcie 8e 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 na 

terenie Gminy Lędziny na lata 2013 – 2015. 

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

głosów. (Dwie radne były chwilowo nieobecne)  

 

Po wprowadzonych zmianach sesja odbyła się według poniższego porządku: 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Lędziny                                          

z dnia 20 marca 2013 roku oraz protokołu z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 roku. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz 
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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)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata  2013 – 2022; 

b)  zmian w budżecie miasta na 2013 rok; 

c)  zmiany uchwały Nr XVII / 136 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 

roku w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny 

Lędziny „Lędziny – teraz!”;  

d)  przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy     z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2012”; 

e)  zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Lędziny na lata 2013 – 2015. 

9. Informacje.  

10. Zakończenie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz Miasta  przedstawi zmiany w projekcie 

uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad i w związku z tym ogłosiła po 

punkcie 7 posiedzenie połączone wszystkich komisji. Jednocześnie zaznaczyła, że nie  

wszystkie Komisje muszą wydać opinie na temat tej uchwały, ale istotnym jest aby wszyscy 

radni zapoznali się z propozycją zmiany do w/w uchwały. 
 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINYZ DNIA 20 

MARCA 2013 ROKU ORAZ PROTOKOŁU Z XXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI 

RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 11 KWIETNIA 2013 ROKU 

 

PROTOKOŁU Z XXXIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINYZ DNIA 20 MARCA 2013 

ROKU: 

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

głosów.  

Protokół został przyjęty. 

 

XXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 11 KWIETNIA 

2013 ROKU: 

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 

 

Radna Halina Resiak przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 

kontroli dot. podpisanych umów, wydanych zarządzeń i wykonania uchwał Rady Miasta, 

które stanowi załącznik nr 1 oraz odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjna Rady Miasta Lędziny w okresie od lutego 2012 do kwietnia 2013 roku, 

stanowiący załącznik nr 2 do powyższego protokołu.  

 

Ad 5.  

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 
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Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie 

międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3  do powyższego protokołu. Następnie 

przedstawił sprawy prowadzone przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego oraz Wydział 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad 6. 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

 Radny Cz. Orzegowski zwrócił się o postawienie znaku „Ślepa uliczka” na ul. Ks. 

Głucha ze względu na mnogość pytań mieszkańców o dojazd do kościoła p. w. Św. 

Klemensa oraz postawienie znaku „Ustąp pierwszeństwa”  na ul. Partyzantów. 

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że należy sprawdzić czy w/w ulice należą do 

Gminy Lędziny czy Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. 

 Radna A. Wójcik –Ścierska zwróciła się o ponowne zamontowanie progów 

zwalniających, które zostały zdemontowane podczas wykonywania robót drogowych 

na ul. Botanicznej, ze względu na bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu 

zabaw. 

 Burmistrz Miasta poinformował, że firma która wykonywała nawierzchnię asfaltową 

prawdopodobnie będzie musiała ponownie zamontować progi oraz dodał, że sprawdzi 

czy ma słuszność.  

 Radny E. Chrostek zapytał, które obiekty zostały skreślone  z gminnej ewidencji 

zabytków zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Burmistrza Miasta. 

 Radny E. Urbańczyk zakomunikował, że w zarządzeniu jest umieszczony dokładny 

wykaz obiektów skreślonych. 

 Głos został udzielony mieszkance Lędzin Pani Anecie Zajsz, która  wypowiedziała się 

w sprawie nieprzyjęcia jej syna do Przedszkola Nr 2 oraz przedstawiła ewentualne 

wynikające z tego konsekwencje. Mieszkanka zakomunikowała, że od 2008 roku 

mieszka  w Lędzinach i jest matką 3-letniego syna i 6- letniej córki oraz że pracuje w 

Katowicach  w godzinach od 09.00 do 17.00. Siedzibą pracy jej męża jest Warszawa, 

natomiast miejscem wykonywania pracy cała Polska. W Lędzinach  nie mieszkają ani 

rodzice ani teściowie mieszkanki. W związku z odmową przyjęcia jej syna do 

Przedszkola nr 2 przy ul. Hołdunowskiej 20 zakomunikowała, że zapewnienie miejsce 

w przedszkolu jest ustawowym obowiązkiem Gminy, tym bardziej dla dzieci, które w 

tej Gminie są zameldowane. Powołując się na  art. 70 ust. 4 Konstytucji RP 

mieszkanka poinformowała, że Władze Publiczne zapewniają obywatelom 

powszechny i równy dostęp do wykształcenia, ponadto  stosownie do postanowień 

Ustawy o Oświacie, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Mieszkanka dodała, iż od Rady Gminy zależy  w jaki sposób będą realizowane 

zadania na wychowanie przedszkolne na terenie Gminy. Biorąc pod uwagę duża 

liczbę dzieci objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz 

ograniczoną liczbą miejsc w placówkach znajdujących się na terenie Gminy, zapytała, 

czy organ prowadzący jakim jest Gmina Miejska Lędziny dołożyła wszelkich starań 

aby mieszkańcy miasta mogli skorzystać w pierwszej kolejności z placówek 

należących do jej zasobów. Mieszkanka zakomunikowała, że podjęła z mężem 

decyzję aby ich córka w wieku 6 lat zaczęła uczęszczać do szkoły i to według niej jest 

powodem nieprzyjęcia ich syna do przedszkola oraz dodała, że bardzo jej zależy aby 

syn uczęszczał do przedszkola, które jest w okolicy ich miejsca zamieszkania  i 

zameldowania. Dodała także, że nieprzyjęcie syna  do przedszkola wiąże się z 

większymi kosztami, gdyż zostanie zmuszona do wynajęcia opiekunki albo 

znalezienia  prywatnego przedszkola, którego nie ma na terenie Gminy. Mieszkanka 

zaznaczyła, że jej syn spełnił kryterium dziecka obojga rodziców pracujących,  które 

zostało zapisane w  regulaminie. Ponadto istniej wiele kryteriów, które klasyfikują  

syna mieszkanki do przyjęcia do przedszkola a  nie mają odzwierciedlenia w 

regulaminie m. in. dziecko jest mieszkańcem gminy Lędziny, jest z obwodu 

przedszkola, będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola powyżej podstawy 
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programowej wraz z posiłkami, dziecko  w wieku rekrutacji ma spełnione 3 lata oraz 

posiada rodzeństwo w tym przedszkolu. Mieszkanka poinformowała, że do 

Przedszkola Nr 2 na rok szkolny 2013/2014 zostało przyjętych 27 dzieci z rocznika 

2010 tzw. 3-latków oraz że brakuje miejsc dla dzieci 3 – letnich i 2,5 –letnich. W 

związku z zaistniała sytuacją zwróciła się z zapytaniem kto jest odpowiedzialny za 

przygotowanie placówek oświatowych do nowego  roku szkolnego 2013/2014 oraz 

czy jest możliwe, aby przedszkole po kapitalnym remoncie  i kolejnym roku 

użytkowania skurczyło się. Następnie poinformowała, że w roku szkolnym 2013/2014 

do przedszkola uczęszcza 9 grup tj. ok. 215 dzieci. Na chwile obecną  na 

wywieszonych listach widnieje liczba 187 dzieci przyjętych czyli stworzonych zostało 

8 grup. Przemawiająca zapytała więc, czy istnieje możliwość stworzenia jeszcze 

jednej dodatkowej grupy liczącej ok. 25 dzieci oraz czy Gmina zamierza podjąć kroki 

aby to osiągnąć. Mieszkanka zakomunikowała, że na stronie Urzędu Miasta widniej 

dokument pod nazwą „koncepcja pracy miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach”, w 

którym zawarte jest następujące zdanie: „nasze przedszkole gotowe jest do  przyjęcia 

nawet 250  dzieci” oraz dodała, że można było podjąć działania aby sprawdzić ile jest 

dzieci zameldowanych w Gminie w przedziale roczników 2010 – 2007.   

Kontynuując swoją wypowiedź mieszkanka zadała poniższe pytania: 

 Kto jest personalnie odpowiedzialny za brak miejsc w przedszkolach? 

 Czy z zaistniała sytuacją Władze Miasta dokonają oceny postępowania i będą 

miały zamiar ustalić winnego zaistniałej sytuacji?  

 Czy w związku z zaistniała sytuacją Władze Miasta dokonają takiej oceny 

sytuacji oraz podejmą działania, aby we wrześniu liczba  dzieci z rocznika 

2010 zwiększyła się choćby do  70 dzieci? 

 Czy moje dziecko w roku  szkolnym 2014/2015 dostanie się do Przedszkola nr 

2, bowiem nie będzie spełniało kryterium dziecka kontynuującego  naukę  

przedszkolną, które jest zapisane w regulaminie rekrutacji?  

Przemawiająca dodał, że Władze Miasta zostały wybrane przez mieszkańców by z 

godnością i należyta starannością reprezentować interes miasta oraz każdego 

mieszkańca Lędzin, powinny więc one sprawować władzę w sposób rzetelny, 

profesjonalny oraz odpowiedzialny. W przypadku przyjęcia w całym mieście do 

przedszkoli tylko 27 dzieci 3-letnich, wskazuje, że jest to decyzja nieprzemyślana 

przez Władze Miasta oraz nieprzeanalizowana przez odpowiednia komórkę  do tego 

powołana i funkcjonująca w Urzędzie. Osoba odpowiedzialna za edukację powinna z 

co najmniej  rocznym wyprzedzeniem przedstawić Włodarzom Miasta, Dyrekcji Szkół 

i Przedszkoli jakie mają podjąć kroki, aby jak największa liczba dzieci miała  dostęp 

do wykształcenia.  

Następnie mieszkanka zadała następujące pytania: 

 Kto w Gminie był odpowiedzialny za kampanie zachęcające rodziców do 

posłania 6–latków do szkół w roku szklonym 2013/ 2014? 

 Kto jest odpowiedzialny z przygotowanie placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2014/2015? 

 Czy wszystkie szkoły w Gminie są przygotowane na przyjście jednoczeni 6- i 7 

– latków ? 

 Jaka jest liczba zameldowanych w Gminnie dzieci, które w roku szkolnym 

2014 /2015  rozpocznie naukę? 

  Czy dzieci będą miały godziwe warunki do nauki? 

  Czy szkoły będą miały tryb zmianowy? 

Kończąc swoja wypowiedź mieszkanka wyraziła nadzieję, że zostanie  wraz z 

wszystkimi mieszkańcami rzetelnie poinformowana i otrzyma satysfakcjonujące 

odpowiedzi na powyższe pytania. 

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że Gmina ma obowiązek  założyć przedszkole i je 

prowadzić oraz przyjąć wszystkie dzieci 5- i 6 letnie. Nie ma natomiast obowiązku by 

zapewnić wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach, chociaż byłaby to sytuacja 

oczekiwana zarówno przez Władze Miasta jaki i przez rodziców. W tym roku do 

Przedszkola Nr 2 zgłosiło akces  do przyjęcia 387 dzieci w tym: 14- 2,5-latków; 91 – 
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3-latków, 82 – 4-latków, 103 – 5-latków, 87 – 6-latków oraz 10 dzieci do oddziału 

specjalnego. Przedszkole Nr 2 zostało zbudowane maksymalnie na 200 miejsc, jednak 

w tym roku liczba przyjętych dzieci wyniosła 215, co zostało wykonane niezgodnie z 

prawem. W roku szkolnym 2013/2014 zostało przyjętych 195 dzieci do budynku tego 

Przedszkola  w tym: 25 – 3-latków,  70 – 4-latków, 72- 5-latków, 18 – 6-latków oraz 

10 dzieci do oddziału specjalnego. Więcej dzieci nie zostanie przyjętych do tego  

budynku ze względu na ich bezpieczeństwo. Na dzień 24.04.br  było zaplanowane 

utworzenie w SP Nr 3 dwóch grup żywieniowych tj. 50 dzieci  w tym: 12 – 5-latków, 

38 – 6-latków. Wzorem roku poprzedniego w Gimnazjum Nr 2 mają istnieć dwie 

grupy nie żywieniowe tj. 50 dzieci w tym: 19 – 5-latków, 31 – 6-latków. Na dzień 

24.04.br. ilość dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 2 wynosiła 295 dzieci. Po 

przeprowadzonych rozmowach z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Gmina 

uzyska jeszcze jedną salę lekcyjną i będzie w niej przebywało 25 dzieci: 3- i 4 -letnie. 

Z powodu braku miejsc do Przedszkola Nr 2 nie przyjętych zostało 64 dzieci, z czego 

25 zostanie jeszcze przyjętych. Burmistrz Miasta poinformował, że 28 dzieci nie 

spełniło warunków rekrutacji oraz że sześciu 5-latków oraz trzech 6-latków nie zostało 

zgłoszonych. 190 dzieci 5- i 6-letnich, którym Gmina ma obowiązek zapewnić 

kształcenie zostały przyjęte, ponadto przyjęto do przedszkoli 130 dzieci 3- i 4-letnich. 

Następnie Burmistrz Miasta wypowiedział się na temat przygotowania szkół do 

przyjęcia dzieci, stwierdzając, że są one do tego przystosowane, ponieważ do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 od kilku lat uczęszczają  6-latki a Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym 

roku udostępniła 4 sale na pierwszym piętrze przeznaczone dla zerówki. Burmistrz 

Miasta dodał, że są także uruchomione oddziały w Gimnazjum Nr 1 oraz że w tym 

roku Pani Dyrektor z Powiatowego Zespołu Szkół nie chciała wyrazić zgody na 

udostępnienie dwóch sal, które zostały przystosowane w budynku szkoły. Ostatecznie 

po przeprowadzonej rozmowie  Gmina może korzystać z sal jeszcze przez okres roku 

do oddania Przedszkola przy ul. Stadionowej. Burmistrz Miasta zakomunikował, że 

chciałby, aby wszystkie dzieci chodziły do przedszkola, ale wybudowanie go wiąże 

się z kosztami,  na rozbudowę Przedszkola Nr 2 Gmina wydała ponad 5 mln zł. 

Następnie dodał, że nie można powiedzieć, iż Rada Miasta nie stara się i nie inwestuje 

jednocześnie zaznaczając, że zdaje sobie sprawę, że stan obecny nie zadawała. 

Subwencja oświatowa na szkoły pokrywa ok. 50 - 60 % kosztów prowadzenia szkół 

podstawowych i gimnazjów, natomiast prowadzenie przedszkola to koszty ujęte w 

budżet miasta, które w zeszłym roku wyniosły ponad 3 mln zł. W tym roku na każde 

przedszkole Gmina przekazuje więcej środków, przeznaczonych głównie na 

zatrudnienia, ponieważ zwiększana jest liczba oddziałów w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2. 

Burmistrz Miasta zakomunikował, że zdaje sobie sprawę z niezadowolenia rodziców 

ale w miarę możliwości Gmina próbuje zrobić prawie wszystko, wykorzystując to co 

posiada. 

 

 

Ad 7. 

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Radny Cz. Orzegowski zakomunikował, że Komisja Infrastruktury w dniu 16 kwietnia 

br. odbyła wyjazdowe spotkanie na ul. Zakole od strony ul. Zawiszy Czarnego.  

Komisja oceniła stan fragmentu drogi tj. odcinek okolicy mostu do pierwszego 

budynku i doszła do wniosku, że należy wykonać  położenie nowego asfaltu na 

odcinku 100 metrów oraz zapytał, kiedy ta inwestycja może być wykonana. 

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że wykonanie naprawy tego fragmentu drogi było 

w planach  Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej oraz dodał, że może zostać to 

wykonane tylko w ramach naprawy bieżącej dróg. 

 Radna K. Wróbel w imieniu mieszkańców złożyła ponowny wniosek dotyczący 

wykonania  w tym roku oświetlenia na ul. Spacerowej oraz dodała, że dokumentacja 

już jest wykonana, mieszkańcy czekają już 4 lata i mają nadzieję, że w tym roku 

http://www.ledziny.pl/administracja/wydzial-infrastruktury-i-gospodarki-miejskiej.html


6 

inwestycja zostanie zrealizowana. Zakomunikowała, że oczekuje odpowiedzi na 

piśmie.  

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył wniosek  w imieniu mieszkańców, osiedla 

Centrum I i Centrum II o całkowite rozebranie ogrodzenia placu zabaw mieszczącego 

się na w/w osiedlu. Uzasadnił swój wniosek tym, iż stan ogrodzenia zagraża nie tylko 

zdrowiu ale już życiu dzieci. Plac zabaw był wizytówka a w tej chwili po kilku 

ciepłych wieczorach jest to obraz nędzy i rozpaczy. Dodał, że nie rozumie 

mieszkańców Lędzin oraz sposobu, w jaki obchodzą się z oni z dobrem i mieniem 

wspólnym. Mieszkańcy niszczą dorobek swoich rodziców, swój własny a także  

niszczą pieniądze publiczne. Jego zadowolenie, gdy powstawał ten plac zabaw oraz 

ogrodzenie, było bardzo duże, Gmina mogła się czymś pochwalić. W tej chwili jest 

mu bardzo przykro ale 17 600 zł obróciło się w niwecz. Podejrzewa, że jest to dzieło 

kilku lub kilkunastu nieodpowiedzialnych ludzi. Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna 

zakomunikował, że zwróci się na piśmie do Naczelnika Wydziału Infrastruktury i 

Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa z pomysłami rodziców jak należy to 

zagospodarować. Zniszczono ogrodzenie na kwotę  17 600 zł. 

 

Ad 8a. 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA  2013 – 2022 

 

Na sali obecnych jest 14 radnych, Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna został zwolniony.  

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

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

głosów.  

 

Uchwała nr XXXV/ 259/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 roku w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022  została podjęta i 

stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

 

Ad 8b. 

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE 

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2013 ROK 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury, Komisję Edukacji, 

Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Budżetu, 

Finansów i Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska. 

 

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

głosów.  

 

Uchwała nr XXXV/ 260/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmian w 

budżecie miasta na 2013 rok  została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 8c.  
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XVII / 136 / 11 

RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU W SPRAWIE 

http://www.ledziny.pl/administracja/wydzial-infrastruktury-i-gospodarki-miejskiej.html
http://www.ledziny.pl/administracja/wydzial-infrastruktury-i-gospodarki-miejskiej.html
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WYDAWANIA CZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO BIULETYN INFORMACYJNY 

LĘDZINY „LĘDZINY – TERAZ!” 

 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

Głos został udzielony Radcy Prawnemu Pani Wiolecie Wołek- Reszce, która wyjaśniła z 

czego wynikała konieczność zmiany w/w uchwały. Do przygotowania projektu zmiany doszło 

na skutek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która skontrolowała Miejski Ośrodek Kultury 

i równocześnie przeprowadziła kontrole w Urzędzie Miejskim Lędziny. W wyniku kontroli 

dostarczono protokół i wystąpienie Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, który 

stwierdził, że bez względu na treść uchwały, która przewidywała iż Redaktor Naczelny 

Biuletynu Informacyjnego „Lędziny – Teraz” powinien wykonywać swoje zadania bez 

wynagrodzenia,  nie może ona przesądzać i delegować obowiązujących przepisów prawa 

pracy. Radca Prawny odczytała fragment wystąpienia Inspektora w którym Pan Inspektor 

wnosi o „niezatrudnianie pracowników urzędu miasta do wykonywania pracy, która 

świadczona jest faktycznie na rzecz podległych Urzędowi Miasta jednostek, które posiadają 

odrębnych pracodawców.” Pierwszy postulat był taki, że powinien istnieć stosunek pracy 

łączący bezpośrednio Miejski Ośrodek Kultury z wydawcą. Kolejno w treści uzasadnienia 

wspomniano również o tym, iż brak jest podstaw do tego, aby w ramach stosunku pracy 

nieodpłatnie wykonywać pracę. Pan Inspektor stwierdził słusznie, że za wykonywane 

czynności było swojego rodzaju wynagrodzenie, gdyż były prawidłowo rozliczane godziny 

nadliczbowe w sytuacji wykonywania pracy poza jej godzinami, tak więc Gmina nie poniesie 

żadnych skutków finansowych. Radca Prawny poinformowała również, że z treści 

wystąpienia wynika, iż stan ten powinien być zmieniony. Panu Inspektorowi przedstawiono 

również projekt zmiany uchwały, który stwierdził, że należy pozytywnie się do niego odnieść 

i wykreślić w §4 ust. 3. 

 

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: 14, „za” - 12 głosów, „przeciw” –  0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 

głosy.  

 

Uchwała nr XXXV/ 261 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr XVII / 136 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie 

wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!” 

została podjęta i stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad 8d. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „SPRAWOZDANIA Z 

REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY     Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 

2012” 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności. 

 

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

głosów.  
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Uchwała nr XXXV/ 262/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 roku w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” 

została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 8e. 

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 NA TERENIE GMINY LĘDZINY NA LATA 2013 – 2015. 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności 

oraz Komisja ds. Ochrony Środowiska.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zakomunikował, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Finansów i Samorządności do projektu uchwały była dołączona procedura 

jak ma postępować mieszkaniec, aby skorzystać z dofinansowania budowy przyłącza 

oraz dodaje, że miał on zostać lekko zmodyfikowany. 

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że jest to procedura Spółki „Partner”, która nie 

może zostać dołączona do uchwały ze względów prawnych. Zostanie  to wydane w 

formie ulotki oraz na spotkaniach jakie zorganizuje Spółka „Partner” z mieszkańcami 

miasta.  

 Radna H. Resiak zapytała, kto wykonuje dokumentację projektową przyłącza 

kanalizacyjnego oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych wraz  z obmiarem robót zawierającym opis przyjętych ilości  

niezbędne do uzyskania dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych. 

 Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, iż złożenie w/w dokumentów jest konieczne aby 

Gmina mogła rozliczyć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotacje, 

które zostaną udzielone mieszkańcom, jako umorzenie pożyczki. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska wymaga złożenia tych dokumentów, żeby mógł 

określić ile przyłączy zostało wykonanych. Kosztorys należy złożyć także po to, aby 

Gmina mogła się upewnić co do kwoty dotacji jaka zostanie udzielona oraz aby mogła 

zakwalifikować te koszty jako koszty kwalifikowane. Zastępca Burmistrza Miasta 

zakomunikował, że po przeprowadzonych rozmowach z Prezesem Spółki „Partner” 

Panem Piotrem Buchtą ustalił, iż jeśli dokumentacja projektowa  będzie wykonywana 

przez mieszkańca w ramach połączonych dotacji to wymagana będzie kserokopia z 

mapy gdzie będzie naniesiony kreską przebieg przyłączy. Natomiast jeśli będzie to 

wykonywać we własnym zakresie, bez udziału Spółki „Partner” wtedy będzie 

wymagana dokumentacja.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z prośbą o podanie w/w wyjaśnień w 

gazecie. 

 Przewodnicząca Rady T. Ciepły zapytała czy w sytuacji gdy będzie to wykonywać 

firma to dokumenty będą w ich posiadaniu. 

 Zastępca Burmistrza Miasta zakomunikował,  że jeśli będzie to realizowane w 

połączonym systemie czyli ze Spółką „Partner” to cała dokumentacja jest 

wykonywana przez firmę, która będzie wybrana przez Spółkę „Partner” i mieszkaniec 

nie musi składać żadnych dokumentów. Otrzyma on od Spółki „Partner” kserokopie 

gdzie będzie podpięty kosztorys. A jeśli będzie to robił we własnym zakresie to będzie 

musiał złożyć swoją dokumentację i otrzyma dofinansowanie 45 % z Gminy a od 

Spółki „Partner” nie otrzyma. 

  

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

głos.  

 

Uchwała nr XXXV/ 263/ 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zasad i 

trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Lędziny na lata 2013 – 2015 została podjęta i stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

Ad 9. 

INFORMACJE 

 

 Przewodnicząca Rady przypomniała, że do 30 kwietnia radni są zobowiązani złożyć 

oświadczenia majątkowe.  

 Kolejno poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu przez 

Burmistrza Miasta, które będzie omawiane na komisjach w maju dla każdej Komisji w 

ramach jej kompetencji oraz zwróciła się z prośba o zapoznanie się ze sprawozdaniem 

i przygotowanie ewentualnych pytań bądź wątpliwości na posiedzenia Komisji. 

 Następnie odczytała informacje dotyczącą podjęcia uchwały Nr IV/27/1/2012 w 

sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2013 rokiem Kardynała 

Augusta Hlonda otrzymaną od Przewodniczącego  Sejmiku Województwa Śląskiego, 

stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.   

 Przewodnicząca Rady odczytała następnie informację dotyczącą udziału w 

seminarium dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nowe zadania organów gminy w zakresie 

budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami”, stanowiącą załącznik 

nr 10 do protokołu.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut odczytał informację dotyczącą ustawy o repatriacji, 

stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. Następnie Przewodnicząca Rady w związku 

z koniecznością wydania stanowiska przez Radę Miasta poprosiła o wydanie opinii 

Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

w w/w sprawie do dnia 20 czerwca br.  

 Głos został udzielony pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Panu Janowi Słoninka, 

który zwrócił się z prośbą dotyczącą uczestnictwa w szkoleniu w ramach którego, 

będzie m. in.   organizowany wyjazdu radnych do Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Następnie zwrócił się o określenie terminu i ilości grup biorących 

udział w szkoleniu a także o zapoznanie się z planem obrony cywilnej Gminy 

Lędziny, który będzie dostarczony do Biura Rady.  

 Radny E. Chrostek poinformował, że w gazecie Dziennik Zachodni zamieszczone jest 

ogłoszenie o przetargu pt. „ Rektyfikacja budynku Zespołu Szkół w Lędzinach   wraz 

z remontem przy ul. Goławieckiej 36”.  

 Przewodnicząca Rady zakomunikowała, że w związku z informacją przekazaną przez 

Pełnomocnika Pana Jana Słoninkę na Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego w dniu 13 maja br. będzie możliwości ustalenia terminów 

wyjazdów oraz składu grup.  

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że do końca kwietnia jest zobowiązany do 

przedstawienia radnym oceny zasobów pomocy społecznej, oraz dodał, że członkowie 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności otrzymali materiały na 

posiedzeniach. W Biurze Rady będzie wyłożona do wglądu ocena zasobów pomocy 

społecznej, natomiast szczegółowa analiza oceny zasobów pomocy społecznej będzie 

omówiona przez Panią Dyrektor wraz ze sprawozdaniem rocznym MOPS na 

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

Pomocy Społecznej w czerwcu. 
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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 XXXV SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 11 

 

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 

 
 


