PROTOKÓŁ nr XLVI/2014
obrad z XLVI Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji
odbytej w dniu 27.03.2014 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. (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) o
godzinie 16.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM XLVI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)
Powitała przybyłych na Sesję gości tj. Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pana
Bernarda Bednorza, Wicestarostę Powiatu Pana Henryka Barcika. Następnie powitała
władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta Wiesława Stambrowskiego, Zastępcę
Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Skarbnik Dorotę Przybyła - Paszek, Panią Sekretarz
Alicję Bobiec oraz Mecenas Panią Wiolettę Wołek – Reszka, która będzie dbała o zgodny z
prawem przebieg Sesji. Kolejno powitała Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów
Urzędu Miasta, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę, Pana Grzegorza Bergera
oraz przedstawicieli prasy i 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
Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec
Ad 2.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali kilka projektów
uchwał, w stosunku do których odbywały się konsultacje społeczne i w związku z tym
ponownie być opiniowane. Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
wyjaśniła, że projekt uchwały zostanie przedstawiony przez Skarbnik Miasta. Tym samym
poinformowała, iż w przerwie Sesji zostanie zwołane połączone posiedzenie Komisji
Budżetu, Komisji Edukacji, Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.
Następnie wyjaśniła, że wśród przedłożonych w dniu dzisiejszym projektów uchwał znajduje
się też projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej
Lędziny. Projekt ten powstał ze względu na pismo Stowarzyszenia „Pod Klimontem”, które
wnioskowało o zmiany w Statucie polegające na wprowadzeniu inicjatywy uchwałodawczej
mieszkańców. Pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu, celem rozpatrzenia. Komisja w
związku z tym podjęła dwa wnioski tj. o utworzeniu doraźnej komisji oraz o przejęciu przez
Komisję Budżetu zadań komisji doraźnej i przygotowaniu przez Komisję Budżetu
stosowanego projektu uchwały ze zmianami. Kolejno zwróciła się do Pani Sekretarz o prawne
wyjaśnienie sprawy.

 Sekretarz Miasta Pani Alicja Bobiec wyjaśniła iż w związku z wpływem wniosku na ręce

Przewodniczącej Rady przedstawiła dwa rozwiązania sprawy. Pierwszym rozwiązaniem
jest procedowanie nad projektem uchwały przez Komisję Budżetu z uwagi na możliwość
wniesienia projektu uchwały. Zgodnie ze Statutem każda komisja Rady Miasta ma
inicjatywę uchwałodawczą. Drugim rozwiązaniem, które było praktykowane jest
powołanie komisji doraźnej ds. Statutu, która jest powoływana w drodze uchwały, gdzie
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jest ustalany skład osobowy i wybierany jest Przewodniczący Komisji. Zwróciła również
uwagę na to, że jeśli Rada Miasta podejmie decyzję o powołaniu komisji doraźnej to
stworzy to możliwość dla każdego z radnych uczestniczenia w jej pracach . W przypadku
gdyby tym tematem zajmowała się Komisja Budżetu to wykluczona jest możliwość
zgłoszenia swojej kandydatury przez radnych , mogą jednak uczestniczyć w pracach
Komisji Budżetu bez prawa głosu.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad tym, aby wnioskiem Stowarzyszenia „Pod
Klimontem” i ewentualnym stworzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie
Gminy Miejskiej Lędziny zajęła się Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
Stan radnych: 15, „za” - 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 2
głosów.
W wyniku głosowanie Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności zajmie się
wprowadzeniem zmian do Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zgodnie z wnioskiem
Stowarzyszenia „Pod Klimontem”.
Projekt uchwały o powołaniu doraźnej komisji nie został wprowadzony do porządku obrad ze
względu na podjęcie powyższego wniosku.
Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 lutego 2014 roku.
Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy
kanalizacji gminy Lędziny.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2024
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego;
d) zmiany Uchwały Nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013
roku w sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania;
e) zmiany Uchwały Nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w
sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze;
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2014”;
g) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
h) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
i) przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku;
j) zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia
Gimnazjum Nr 1 w Lędzinach;
k) zmiany uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia
Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach;
l) zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach;
m) zmiany uchwały nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach;
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n) zmiany uchwały nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach.
10. Informacje.
11. Zakończenie.
Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLV SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
27 MARCA 2014 ROKU
Protokół z XLV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku:
Stan radnych: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” - 0
głosów.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.
INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT
ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY

STANU

Przewodnicząca Rady powitała Prezesa Spółki „Partner” jednocześnie udzielając mu głosu.
Prezes Spółki „Partner” Pan Piotr Buchta przedstawił informację na temat stanu
zaawansowania prac przy kanalizacji Gminy Lędziny, w postaci prezentacji multimedialnej,
która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut zapytał w jakim rejonie będzie dodatkowe 12
km kanalizacji deszczowej?

 Prezes Spółki wyjaśnił, ze dokładnych danych nie ma przy sobie, ale wyjaśnił, że wszystko






to jest związane z wąskimi uliczkami w Lędzinach na kontrakcie W2.2.
Przewodnicząca Rady zapytała o przepompownie w rejonie Goławca i Górek.
Prezes Spółki wyjaśnił, ze przepompownie są na kanalizacji sanitarnej, deszczówka jest
przeprowadzana grawitacyjnie na Górkach i Goławcu. Taka przepompownia powstanie na
przykład na ul. Folwarcznej i będzie przepompowywać ścieki w kierunku oczyszczalni
Ziemowit. Kolejna przepompownia powstanie na rogu ul. Dzikowej i ul. Goławieckiej
będzie również przepompowywać ścieki w kierunku oczyszczalni Ziemowit.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ścieki z Górek tez będą mieć przepompownie czy będą
spływać grawitacyjnie.
Prezesa Spółki wyjaśnił, że Górki mają przepompownie na ulicy za Kościołem, która
będzie przetłaczać ścieki wzdłuż ul. Goławieckiej na Goławiec i dalej.

Ad 5.
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
z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowią załącznik nr 2 do powyższego protokołu. Następnie
odczytała protokół pokontrolny dotyczący kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej
Lędziny za 2013 rok stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 5.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie 3

międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do powyższego protokołu. Następnie
przedstawił sprawy prowadzone w okresie międzysesyjnym przez Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, Wydział Infrastruktury i Gospodarki
Miejskiej oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Kolejno zapoznał Radę Miasta z
listem Intencyjnym sporządzonym w Tychach w dniu 6 marca br., pomiędzy Województwem
Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w imieniu którego działają
Marszałek Województwa Pan Mirosław Sekuła, Członek Zarządu Województwa Pan
Arkadiusz Chęciński, Miastem Tychy reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Tychy Pana
Andrzeja Dziubę, Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu którego działają Starosta Powiatu Pan Bernard Bednorz i Wicestarosta Powiatu Pan
Henryk Barcik, miastem Lędziny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Panem
Wiesławem Stambrowskim, miastem Imielin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta
Panem Janem Chwiędaczem, gminą Bojszowy reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana
Henryka Utratę i gminą Chełm Śląski reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława
Jagodę. Następnie przedstawił zestawienie statystyczne pacjentów leczonych w spółce
Megrez w 2013 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach.
Ad 7.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

 Radny Czesław Orzegowski zainterpelował do Starosty Powiatu o ustawienie znaku
drogowego „tablica prowadząca pojedyncza U” na ul. Zamkowej za nowym mostem.
Kolejno zainterpelował o załatanie dziur na ul. Zawiszy Czarnego za drugim mostem
oraz o skorygowanie konarów drzew na ul. Zamkowej i ul. Zamoście. Następnie zwrócił
się do Burmistrza Miasta z zapytaniem czy do przepompowni będzie wykonana nowa
nawierzchnia asfaltowa na ul. Zawiszy Czarnego?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze jeśli nawierzchnia zostanie naruszona to na pewno zostanie
ona wymieniona.
 Radny Czesław Orzegowski wyjaśnił, ze na wysokości przepompowni po drugiej stronie
jest ostatni dom i od tego miejsca jest robiona kanalizacja, a do mostu brakuje 30m, czy
to będzie wykonane?
 Burmistrz Miasta zakomunikował, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy
Straż Miejska kierując ruch objazdem przez ul. Pokoju nie zwiększy bezpieczeństwa na
ul. Lędzińskiej w miejscu wykonywania kanalizacji?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jest to logiczne tylko w jego ocenie taki objazd już jest
tylko nie dotyczy mieszkańców. Tranzyt jest prowadzony ul. Pokoju, natomiast jest kilku
kierowców których trzeba zdyscyplinować co zostanie przekazane Straży Miejskiej.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy
będzie wyasfaltowana końcówka ul. Lipcowej i łącznik między ul. Lipcowa i ul.
Paderewskiego?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że są plany na wyasfaltowanie łącznika ul. Panoramy i ul.
Lipcowej.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy
gmina będzie tolerować wyrywanie nowo położonych krawężników na ul. Łanowej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że krawężniki zostaną przywrócone w miejsca, z których
zostały wyrwane. Dodał, ze będzie ustalał kontrolę Straży Miejskiej na niektórych
drogach.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy
nie lepiej wydać środki na obsadzenie krzewami np. Placu Farskiego niż wydać te środki
na turniej Piłki Nożnej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Turniej Piłki Nożnej się nie odbędzie.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się z zapytaniem co stanie się ze środkami
przeznaczonymi na ten cel?
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 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o nasadzenia na Placu Farskim to odpowiednia
firma już się tym tematem zajmuje.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut potwierdził słowa Burmistrza Miasta jednak dodał, ze
firma nie ma zlecone obsadzenie skarp, ponieważ brak pieniędzy. W związku z tym
wykazał zasadność zadanego pytania.
 Burmistrz Miasta po raz kolejny zakomunikował, że Turnieju Piłki Nożnej nie będzie, a
nad przesunięciem środków na obsadzenie skarp będzie się zastanawiał.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut stwierdził, że obsadzenie skarp nie będzie generowało
dużych kwot. Dodał, że goszcząc na otwarciu Placu Farskiego Wicepremier Pani Elżbietę
Bieńkowska powinno zostać to obsadzenie wykonane, ponieważ w jego ocenie Pani
Wicepremier będzie zwracać uwagę na ład i porządek.
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze zostanie zrobione wszystko tak, aby nikogo nie urazić.
 Radny Eugeniusz Chrostek zapytał czy są już jakieś wytyczne odnośnie nowego zadania
jakie zostało nałożone na gminy, a dotyczące wyposażenia szkół z podręczniki?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że do gminy nie wpłynęły w tym zakresie żadne informacje.
 Radna Halina Resiak przypomniała o zgłoszonym wniosku naprawy, usunięcia wody
przy ul. Gwarków z terenu, gdzie stoi słup elektryczny praktycznie na skrzyżowaniu ulic
wewnętrznych – gminnych.
 Przewodnicząca Rady przypomniała, że teraz realizowany jest punkt zapytania, a nie
wnioski.
 Radna Krystyna Wróbel zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Miasta tłumacząc, iż w
dniu 26 lutego 2014 roku wydał Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia
Burmistrza Miasta z 11 lutego 2014 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego
czasopisma samorządowego BIL – Lędziny teraz!. Wcześniej był powoływany
zarządzeniem na to stanowisko Pan Mazurkiewicz, czy teraz zostanie odwołany?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Pan Mazurkiewicz zostanie odwołany.
 Radna K. Wróbel w związku z udzieloną odpowiedź zapytała kto jest teraz redaktorem
naczelnym BIL – a?
 Burmistrz Miasta w związku z uchyleniem zarządzenia dotyczącego powołania na
stanowiska redaktora naczelnego Pana Mazurkiewicza w mocy pozostanie zarządzenie
powołujące na to stanowisko Panią Małgorzatę Jędrzejczyk.
 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zwrócił się z zapytaniem do Starosty Powiatu
Bieruńsko – Lędzińskiego. W dniu 20 marca 2014 roku dobyła się Sesja Rady Powiatu,
na której zapadły decyzje o inwestycjach na drogach powiatowych znajdujących się w
granicach administracyjnych Lędzin, tym samym zwrócił się o przybliżenie na jakich
drogach będą prowadzone te inwestycje, jaki zakres robót i na jakie kwoty?
 Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Bernard Bednorz wyjaśnił, że po raz
kolejny w ciągu 3 lat Starosta otrzymał jedną promesę, ale nie ostatnią w tym roku na ul.
Trzcinową, ponieważ jest to najdroższe i najgrubsze zadanie. Jeśli tego zadanie nie
rozpocznie w maju to może promesę oddać. Przypadki oddania promesy w tym powiecie
miały miejsce, ale z imienia i nazwiska nie będzie wymieniał włodarzy miast, którzy
dostali środki na ulicę i ich nie wykorzystali. Wszystkie drogi, na które zarząd Powiatu
dostał środki są zrobione i będą robione w przypadku uzyskania dofinansowania. Jeśli
chodzi o stan bieżący, przybył na dzisiejszą sesję, aby przekazać kilka informacji i
zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie rozmów na temat pozyskania środków ze
„schetynówek”, które będzie miało miejsce w sierpniu. Kolejno udzielił odpowiedzi na
pytanie Wiceprzewodniczącego Rady J. Żołny wyjaśniając, iż przetargi na ul. Goławicką
i ul. Zamkową ogłoszone były już bardzo dawno, ale ze względu na nieprzegłosowanie
uchwały musiał zawiesić przetargi. Skutecznie 20 marca uchwała została przegłosowana.
Tym samym na ul. Goławiecką został rozstrzygnięty przetarg, który wygrała firma
DROG – BUD. Zakres robót: krawężnik z lewej i prawej strony do szkoły,
fragmentarycznie przy szkole po lewej stronie chodnik, ponieważ po prawej musi być
chodnik odtworzony. Środki zostały gdyż zaplanowane było 500 tys. zł, najkorzystniejsza
ofert wyniosła 350 tys. zł, więc 150 tys. zł pozostało w rezerwie. Wie, ze Burmistrz
Miasta został zobowiązany do podpisania z jego osobą umowy, która mówi o
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dofinansowaniu pół na pół do wysokości przetargu, więc poinformował, że z tych 500
tys. zł tj. 400 tys. zł Powiatu i 100 tys. zł z Gminy pozostało 150 tys. zł do
rozdysponowania. Sprawa zostanie przedstawiona radnym powiatowym co dalej w
sprawie. Kolejno poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na ul. Zawiszy
Czarnego dwa dni po Sesji Rady Powiatu dzięki temu, iż udało się fikcyjnie przedłużyć
przetarg, wygrała firma z małopolski za kwotę 350 tys. zł, do rozdysponowania pozostała
kwota 50 tys. zł. Dla przypomnienia wyjaśnił, że Powiat do zadania dołożył 300 tys. zł, a
gmina 100 tys. zł. To co pozostało po przetargu jest również do wykorzystania. Zakres
robót jest taki sam tj. budowany będzie krawężnik z lewej i strony oraz kratki
kanalizacyjne na całej długości. Odpowiadając radnemu Cz. Orzegowskiemu wyjaśnił, że
krawężnik będzie biegł od przepompowni do końca na długości 1202 m. Zadanie musi
być zrobione do 30 kwietnia br. dlatego, że 1 maja firma PGK „Partner” wchodzi z
asfaltowaniem. Dodatkowo po interwencjach mieszkańców, piekarzy i wykonawców
kanalizacji w Górkach została podjęta decyzja o położeniu nowych krawężników na ul.
Szenwalda. Wykonawca poinformował, że krawężnik kosztuje 15 zł / m plus VAT.
Poinformował, że 1 km krawężnika kosztuje 15 tys. zł. To samo zostanie wykonane na
ul. Zamkowej na odcinku, gdzie są zabudowania. Po sesji, która odbyła się 20 marca
został ogłoszony przetarg na ul. Hołdunowską, otwarcie kopert będzie 7 kwietnia br.
Stwierdził, że na sesję 14 kwietnia będzie miał informację, ile się uda na ul.
Hołdunowskiej zrobić. Dodał, ze na pewno do lampy górniczej czyli ok 442 m, 3 pasy.
Lampy uliczne już stoją i dziwi się, że niektórzy uważali iż jakieś środki zostały z lamp
zabrane, lampy są przestawione, drzewa wycięte. Zainteresowanie inwestycją jest wśród
dużych firm tj. Skanska czy Drogopol. Uprzedził, że objazd planowany będzie przez
Imielin w momencie remontu drogi. Dodał, że w jego ocenie powstaną oszczędności w
wysokości 700 tys. zł. Kolejno wyjaśnił, że na ul. Kontnego została dokonana wycena na
nowe krawężniki i nowy chodnik. Na ulicę potrzeba 600 tys. zł, jednak na razie nie ma
pomysłu skąd pozyskać środki. Mówiąc o tym pokreślił, że przy zwartej ekipie gmina i
powiat trzeba myśleć o szczęśliwym zakończeniu budowy kanalizacji, ale w standardach
jakie zostały pokazane na ul. Goławieckiej czy w niedalekiej przyszłości na ul. Zawiszy
Czarnego. A oszczędności jak będą powstawać będą przeznaczane na budowę chodników
tak jak jest to zrobione na 660 m na ul. Goławieckiej. Poinformował również, że ostatnio
przedstawiany na Sesji Rady Powiatu przez radnego program rozwoju dróg lokalnych z
2011 roku jest nieaktualny, gdyż od 14 stycznia 2014 roku wisi aktualny plan rozwoju
przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Nr 861. Plan zakłada w roku 2014 na skrzyżowaniu
ul. Lędzińskiej z ul. Pokoju przebudowę wraz z budową ronda. Z informacji jakie się
rozniosły wie, że środki dla osób które protestują dzisiaj w Sejmie w sprawie
podniesienia zasiłku dla osób niepełnosprawnych mają pochodzić ze środków na drogi
lokalne. Jednak wyraził nadzieję, że Powiat otrzyma środki na te inwestycję. Gdy się tak
stanie rozpoczęcie inwestycji planowane jest w maju wraz ze ścieżką pieszo – rowerową
od Lędzin do ronda. Zagwarantował, że ta inwestycja będzie zrobiona, chyba że wydarzy
się coś takiego, czego nie można się spodziewać. Kolejno plan zakłada w 2014 roku
zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul.
Lędzińską w Lędzinach. Na to zadanie przewidziane jest 50 tys. zł, w momencie
położenia nakładki asfaltowej Powiat rozpoczyna budowę sygnalizacji. Firma Palian
wyceniła to zadanie na kwotę 49 900,00 zł. Założony jest również remont ul. Zawiszy
Czarnego – będzie wykonany. Na ul. Hołdunowską został założony odcinek od 0,410
(odcinek pomiędzy ul. Murckowską, a węzłem z S1. Ten odcinek został wyłączony ze
względu na to, aby móc pracować i uzyskać wszystkie stosowne pozwolenia dlatego, że z
Generalną Dyrekcją wchodząc w pas drogowy nie zostały by uzyskane zgody i
uzgodnienia do końca roku. Ta inwestycja jest zaplanowana dlatego, ze jest zgłoszona m.
in. do „powodziówki”) do 2,165. Na ul. Goławicką został założony odcinek od 0 do 1940
w roku 2014, została zgłoszona do „powodziówki”, jest zweryfikowana i czeka na
dofinansowanie. Kolejno ul. Goławiecka – etap II odcinek drogi, który jest w trakcie
robót. Ul. Jagiellońska jest w kolejce do dofinansowania w ramach „powodziówki”. W
roku 2014 plan przewiduje również opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wygody,
ul. Gwarków (w trakcie projektu – firma Strzeżyk wykona dokumentację, która ma być
6

gotowa na 30 sierpnia br. z pozwoleniem na budowę). Natomiast w roku 2015 zakładana
jest przebudowa drogi powiatowej ul. Wygody, ul. Gwarków, ul. Murckowskiej i ronda.
W dniu 5 września 2013 roku ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
pozycja 1029 w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia
do lipca 2013 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych tj. wykaz gmin, które mają prawo do pozyskania
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez najbliższe dwa lata. W tym
wykazie jedyną gmina z Powiatu Bieruńko –Lędzińskiego są Lędziny. Powiat zlecił
pilnie wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Gwarków i ul. Murckowskiej,
ponieważ ul. Hołdunowska była zalana, a objazdy wyznaczono ul. Gwarków i ul.
Murckowską. Powiat jest przygotowany na 30 sierpnia br. z dwoma pozwoleniami i
zamierza jako Zarząd przy współpracy i pomocy gminy złożyć wniosek na
„schetynówkę”, ponieważ będą podwójne. Dodał, że skoro 5 razy Powiat otrzymał
„schetynówkę” to i teraz dostanie „schetynówkę” od ul. Brata Alberta, cała ul. Gwarków,
rondo i ul. Murckowska. Jeśli to nie wyjdzie Powiat ma rozwiązanie zastępcze. Ul.
Hołdunowska jest zgłoszona do dofinansowania, jest na 2 miejscu, kwota 2 680 000,00
zł. Kwota wynika z tego, ze stanowi 5% dochodów Powiatu z roku ubiegłego czyli 5,1%.
Przekracza 5% próg, żeby Lędziny znalazły się na liście gmin poszkodowanych w
wyniku powodzi. I tego nie potrafi zrozumieć, iż w ten sposób zostało to ocenione.
Lędziny przez najbliższe dwa lata maja prawo domagać się środków na usuwanie
skutków klęski żywiołowej tak jak to robił do tej pory Powiat na wszystkie gminy od
2010 roku oprócz Imielina. Przypomniał, że ul. Jagiellońska, ul. Gwarków, ul.
Goławicka, ul. Zawiszy Czarnego były weryfikowane w 2012 roku tj. 2 lata po powodzi.
Na liście gdzie się znajdują Lędziny są również takie miasta jak Oświęcim, Tychy, Wyry,
Pszczyna. Bojszów nie udało się wpisać na listę, gdyż tak była zalana ul. Gilowicka
odcinek 420 m. Wszystko jest, ale nie ma 5% straty w gminie. Zwrócił się do radnych i
Burmistrza Miasta, aby się przygotować na 30 września br. do „schetynówki”. Powiat już
zaciągnął kredyt, jeśli trzeba będzie to zaciągnie kolejny 1,5 mln zł i zostawi swoim
następcom wniosek, który przejdzie na budowę dróg. Gmina dołoży 1,5 mln zł, Powiat
również dołoży 1,5 mln zł. Kolejno zakomunikował, ze kanalizacja musi być zrobiona do
30 czerwca br., a z informacji Prezesa Spółki Partner wie, iż się nie wyrobi z kanalizacją.
Rozmowa została przeprowadzona, gdyż musi wiedzieć na czyn stoi, więc będzie
pomagał, żeby zrobić wszystkie krawężniki i drogi. Na pewno będzie zrobiony chodnik
przy strażnicy, natomiast na ul. Oficerskiej i Ułańskiej droga jest przygotowywana do
asfaltowania. Trzeba byłoby się zastanowić nad położeniem 3 km krawężnika w tamtym
rejonie i wtedy można położyć asfalt, a następcy zrobią chodnik. Wariant II oszczędności, które powstają będą przeznaczana w rejony, gdzie będą potrzebne. Wariant
III – zabezpieczone są środki na „schetynówkę”, która może wygenerować po przetargu
oszczędności. Wariant ostatni – cały czas czeka na otrzymanie „powodziówki”.
Poinformował, że ma informację, iż radni jeżdżą do Katowic, żeby „storpedować”
„powodziówkę”. W takiej sytuacji Ci, którzy byli sprzymierzeńcami zastanawiają się czy
przyznać Powiatowi dofinansowanie. Odnośnie artykułu zamieszczonego w gazecie
wyjaśnił, że to jest prawda iż w ostatnich 3 latach w Lędzinach zostało zainwestowane 16
mln zł. Powiat dołożył 2,6 mln zł, a gmina ok. 1 mln zł. Powiat w ciągu 3 lat wydał 63
mln zł na inwestycje. Poinformował, że w dniu wczorajszym została otworzona aplikacja
dla Powiatu na 2 drogi w Bieruniu. Do 23 maja br. trzeba złożyć aplikację dedykowaną
tzn. Powiat składa i Powiat wygrywa pieniądze powodziowe dla Bierunia na ul.
Bijasowicką i ul. Jagiełły. To są kolejne dwie inwestycje, które zostaną zrealizowane w
tym roku i zostaną skończone przed wyborami. Kończąc zakomunikował, że Starosta
dotrzymuje słowa, natomiast jak przychodzi na posiedzenia z Wicestarostą mówi Starosta
taka jest zasada. Dodał, że na Sesjach Rady Miasta również jest tak, ze Burmistrz mówi i
Zastępca się nie odzywa. Dlatego przykro mu, iż Wicestarosta Powiatu Pan Henryk
Barcik został źle odebrany i opisany w gazetach w tym kontekście. To co się udało zrobić
dla Lędzin to jest jego zasługa, a nie jego osoby.
 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zapytał kiedy jest następna Sesja Rady Powiatu?
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że Sesja jest 14 kwietnia br.
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 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że oszczędności jakie powstały po przetargu na ul.
Goławieckiej należy przeznaczyć na dalszą część tej ulicy.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że o tym będą decydować radni powiatowi.
 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut podziękował Staroście za wyjaśnienie pewnych
kwestii. Zwrócił się do Starosty, aby na rondzie w Lędzinach położyć nowe krawężniki,
gdyż stare zostały zdemontowane w związku z kanalizacja i szkoda byłoby kłaść je
powrotem. Kolejno zakomunikował, że w dniu jutrzejszym będzie posiedzenie w Sejmie,
na którym zostanie zmieniona wysokość dodatku pielęgnacyjnego dla rodzin osób
niepełnosprawnych. Pieniądze na ten cel zostaną przesunięte z rozwoju i modernizacji
dróg lokalnych i to jest zagrożenie dla przedstawionych planów.
 Starosta Powiatu stwierdził, iż wierzy w to, że Powiat otrzyma „schetynówkę”.
 Radny Janusz Gondzik zapytał o ul. Hołdunowską.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że tak jak jest zakładane będą 3 pasy z krawężnikami i
chodnikami po prawej i lewej stronie. W dniu 7 kwietnia br. jest otwarcie kopert, a 14 na
Sesji Powiatu radni będą wiedzieć ile zostało i na co przeznaczyć te oszczędności.
Decyzja zostaje po stronie radnych powiatowych.
 Radny Janusz Gondzik zapytał o pas zieleni na ul. Hołdunowskiej.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że na całej długości ul. Hołdunowskiej nie będzie pasa zieleni.
 Radna H. Resiak ponownie zaapelowała o wymalowanie pasów na ul. Hołdunowskiej.
 Starosta Powiatu stwierdził, że nie ma na chwilę obecną takiej potrzeby, gdyż za dwa
tygodnie będzie ścinany asfalt.
 Radna H. Resiak doprecyzowała, że chodzi o pasy obok skrzyżowania z ul. Gwarków i
ul. Murckowską.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że zostanie to wykonane.
Przewodnicząca Rady powitała na Sesji Radnych Powiatowych Pana Marka Spyrę oraz Pana
Alojzego Palowskiego.
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra zapytał z czego zostaną sfinansowane
ul. Goławiecka i ul. Jagiellońska skoro środki z „powodziówki” z 2010 roku kończą się w
tym roku, a na listę z 2013 roku została wpisana tylko ul. Holdunowska.
 Starosta Powiatu zakomunikował, że z drugiego rozdania promes, które będą miały
miejsce w maju, 3 rozdanie będzie w lipcu, a 4 we wrześniu. Na razie budżet państwa
rozdysponował 40% środków na usuwanie skutków powodzi z roku 2010, następne
rozdanie będzie po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów m. in. tej nieszczęsnej ul.
Trzcinowej. Jeśli po przetargu zostanie 1 mln zł to trafi to do puli ogólnej i potem jest
rozdanie na kolejne projekty. Powiat z rozdania z 2010 roku na jeszcze projektów za 8
mln zł.
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra stwierdził, że na chwilę obecną ul.
Jagiellońska, ul. Goławiecka i ul. Zawiszy Czarnego to są obietnice i nasze oczekiwania,
iż środki zostaną przyznane. Zapytał również jak ma się koszt położenia krawężników za
15 zł / m do kłótni, jaka miała miejsce kilka miesięcy temu w stosunku do ul.
Goławieckiej, gdzie radni mieli dofinansować budowę chodników, a jak się później
okazało mieli dofinansować same okrawężnikowanie drogi.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że 15 zł/m kosztuje krawężnik +VAT, natomiast doliczając
robotę tj. 2 lub 3 razy więcej. Oprócz tego na ul. Goławieckiej jest na odcinku 635 m 25
studni, 25 przykanalików, 153 metry rury kanalizacyjnej co było związane z wysokością
poniesionych kosztów. Z 300 tys. zł po wykonaniu w/w robót zostały środki, które
przeznaczono na wykonanie 600 metrów chodnika.
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra kolejno zadał pytanie retoryczne, czy
wszystkie inwestycje w Lędzinach są zasługą Wicestarosty bez udziału radnych
powiatowych.
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że jest to zasługą Wicestarosty przy wsparciu całej Rady
Powiatu. Dodał, że udałoby się więcej zrobić gdyby zarząd Powiatu miał więcej
wsparcia.
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 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zapytał czy prawda jest, że Bieruń wybudował
komendę Powiatową Policji w Bieruniu?
 Starosta Powiatu wyjaśnił, ze Komenda Powiatowa Policji została wybudowana
wspólnymi siłami tj. Powiat – 1,5 mln zł, Bieruń – 4 mln zł, Bojszowy – 500 tys. zł,
Chełm Śląski – 100 tys. zł.
 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna zapytał Burmistrza Miasta z czyich środków
finansowane jest oświetlenie na ul. Hołdunowskiej?
 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że oświetlenie finansowane jest ze środków gminnych.
 Starosta Powiatu zakomunikował, że tak jak Burmistrz tłumaczył sprawę, nie chce sobie
przypisywać czyichś zasług.
 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Alojzy Palowski potwierdził, że I etap ul.
Hołdunowskiej ma być wykonany do 30 września br. Wyraził pozytywne nastawienie w
realizacjach inwestycji powiatowych w najbliższym czasie.
 Przewodnicząca Rady zapytała, kiedy ma być zrobiony II etap ul. Goławieckiej?
 Starosta Powiatu wyjaśnił, że Powiat ma czas do 30 kwietnia br. później firma, a 30
czerwca br. będzie przecięta wstęga.
Przewodnicząca Rady podziękowała Staroście Powiatu za udział w posiedzeniu.
Ad 8.

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

 Wiceprzewodniczący Rady J. Żołna złożył oświadczenie twierdząc iż skoro nie ma
organizowanego Turnieju Piłkarskiego, a środki w wysokości 3 tys. zł są w dyspozycji
Przewodniczącej Rady złożył propozycję Przewodniczącej zgodnie z pismem młodzieży,
aby za 2 tys. zł zakupić sprzęt do ćwiczeń. Co do rozdysponowanie sprzętu zapadnie
jeszcze decyzja. Oświadczył, że Przewodnicząca Rady wyraziła na to zgodę.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. Długość przerwy będzie uzależniona od czasu trwania
posiedzenia połączonego Komisji Budżetu, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Edukacji oraz
Komisji ds. Ochrony Środowiska. Po połączonym posiedzeniu komisji zostanie jeszcze
ogłoszona 10 minutowa przerwa.
Ad 9a.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2014 - 2024

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
 Radny Kazimierz Gut zapytał jakie jest zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy. Radny
podkreślił, że w projekcie uchwały widnieje kwota 21 milionów złotych.
 Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła - Paszek poinformowała, że jest to wielkość ok. 17
mil. zł. W projekcie uchwały znajduje się prognozowane zadłużenie do końca 2014 roku.
W projekcie budżetu na 2014 rok planowane są do zaciągnięcia kolejne kredyty oraz
emisja obligacji.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierz Guta o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
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Stan radnych: 15, „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4
głosy.
Uchwała nr XLVI/343/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 204 – 2024, została podjęta i
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poprzednia numeracja uchwały XLVI/243/14 została
poprawiona na skutek oczywistej omyłki pisarskiej.
Ad 9b.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA
NA 2014 ROK

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
 Radny Kazimierz Gut zapytał czy zobowiązań wobec Spółki Master nie dało się rozłożyć
na raty oraz zwrócił się o wyjaśnienie zapisów par. 1 pkt. 3 uchwały.
 Skarbnik Miasta Pani Dorota przybyła – Paszek wyjaśniła, że Spółka Master ma promesę
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a zobowiązanie gminy dotyczące udziałów w roku 2013 środki nie zostały przekazane,
ponieważ ostatecznie kwota była nieznana. W 2014 roku w związku z realizacją
przedsięwzięcie Spółka Master musi otrzymać. Natomiast zapis par. 1 pkt 3 to zapis
uchwały budżetowej, która pozwala na to by debet na rachunku gminnym bieżącym był
do wysokości 1 000 000 zł. W związku z tym, że gmina musi wywiązać się z zobowiązań
względem Spółki Maser oraz by zabezpieczyć płynność finansową gminy zwracamy się z
prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie debetu jeszcze o 500 000 zł.
 Radny Kazimierz Gut zapytał, czy miasto zadłuża się by spłacić zobowiązania wobec
Spółki Master.
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zadłużenie pozwoli zachować płynność finansową. A czy
w ogóle i w jakiej wysokości gmina skorzysta z debetu w rachunku bankowym będzie
zależało od tego, kiedy wpłyną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Jest to kredyt w rachunku bieżącym, który nie ma wpływu na wysokość zadłużenia
gminy.
 Radna Krystyna Wróbel zapytała czy kwota 526 875 zł jest ostateczną kwotą jaką
przekazujemy do Spółki Master?
 Skarbnik Miasta potwierdziła, że jest to ostateczna kwota.
 Radna Krystyna Wróbel zwróciła się z zapytaniem czy Burmistrz Miasta ma pewność, że
jest to kwota ostateczna.
 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zobowiązanie gminy Lędziny wobec Spółki Master
wynosiło łącznie 1 400 000 zł, dotyczyło konkretnej jednej inwestycji i ubiegania się
spółki o środki, współfinansowane pożyczką z WFOŚ. I jest to ostateczny udział gminy
w tejże inwestycji. Niemniej jednak nie wiadomo, czy spółka w przyszłości nie będzie
chciała znowu zainwestować i ponownie zwrócić się do gminy o podwyższenie kapitału.
Dlatego też środki nie zostały przekazane w ubiegłym roku, ponieważ nie była znana ich
wysokość.
 Radny Kazimierz Gut poinformował, że stwierdza jedynie fakt, że gmina dofinansowuje
Powiat Bieruńsko-Lędziński, Marszałka Województwa Śląskiego, Spółkę Megrez,
Spółkę Master. Na zakończenie radny zadał pytanie, kto w takim razie dofinansuje gminę
Lędziny.
 Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wyjaśnił, że gmina Lędziny jest
udziałowcem w Spółce Master, więc nie dofinansowuje, ponieważ w części jest jej
właścicielem.
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 Radny Jerzy Żołna przypomniał iż, na posiedzeniu Komisji Inwestycji wyrażał swoje
wątpliwości w kwestii przesunięcia kwoty z zadania zakupu klimatyzatora w Miejskim
Przedszkolu Nr 2, a w to miejsce będą zabudowane rolety zewnętrzne. Następnie radny
poprosił o wyjaśnienia Naczelnika Krzysztofa Basiagę. Radny zapytał, w jaki sposób
będzie zapewniony dopływ światła dziennego dla pracowników.
 Naczelnik Krzysztof Basiaga wyjaśnił, że z przyczyn technicznych i użytkowych nie
można zabudować klimatyzatora w kuchni. Obniżenia temperatury w pomieszczeniach
kuchennych można dokonać jedynie poprzez przebudowę systemu wentylacyjnego tj.
zabudowę zewnętrznych jednostek chłodzących, przebudowę automatyki co wstępnie
zostało oszacowane jako koszt 50 tys. zł. Dokładna wartość będzie znana po wykonaniu
dokumentacji projektowej. Ograniczenie nagrzewania pomieszczeń kuchni jak i
przyległych można dokonać poprzez zabudowę rolet zewnętrznych. Zabudowanie rolet
może spowodować ograniczenie wzrostu temperatury w godzinach popołudniowych
nawet o 15 st. C więc dosyć znacznie. Zabudowa rolet spowoduje ograniczenie
nadmiernego nasłonecznienia w godzinach południowych nie zaś szczelne zamknięcie
dopływu światła dziennego. Pan Naczelnik podkreślił, że należy mieć świadomość, iż po
przebudowie systemu wentylacji wzrosną koszty utrzymania przedszkola w kwestii
kosztów energii elektrycznej.
 Radny Jerzy Żołna podkreślił, że zgadza się z przedstawionym wyjaśnieniem, jednakże
poza oknami nagrzewają się jeszcze mury. Następnie przypomniał, że w czasie wizyty
Komisji Edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 pani Dyrektor narzekała na istniejącą
klimatyzację nawiewną, która nie działa. Radny zapytał dlaczego projektant nie
przewidział takiej sytuacji na etapie remontu i przebudowy przedszkola.
 Burmistrz Miasta podkreślił, że każda ze szkół jest nasłoneczniona, budynek Urzędu
Miasta również. Mury przedszkola są zaizolowane styropianem więc zimą zimno nie
przenika do wewnątrz a latem wysoka temperatura. Jedyną kwestią jest sprawa rolet
okiennych.
 Radna Krystyna Wróbel wyjaśniła, że kuchnia w Przedszkolu nr 2 znajduje się w piwnicy
i ma bardzo dobre warunki, nie można ich nawet porównać z innymi kuchniami w
szkołach. Latem w tej kuchni temperatura dochodzi do 50 st. C więc schłodzenie jej
nawet o 10 st. C nie przyniesie znaczącej poprawy. W związku z tym radna zapytała, czy
w tym roku nastąpi rozbudowa wentylacji mechanicznej o moduł chłodzący dla tej
kuchni.
 Naczelnik Krzysztof Basiaga poinformował, że w przeciągu najbliższego miesiąca będzie
wykonana dokumentacja projektowa, będą znane koszty.
 Radna Krystyna Wróbel ponowiła pytanie czy w tym roku nastąpi rozbudowa systemu
wentylacji dla kuchni w Przedszkolu nr 2.
 Burmistrz Miasta poinformował, że w dniu dzisiejszym zaproponowane przesunięcia
pozwolą na zakup rolet zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy w budżecie miasta nie ma
takich środków by dokonać przebudowy systemów wentylacyjnych. Do tego zadania
można się przygotować w przyszłym roku budżetowym. W budżecie na cel zaplanowana
jest kwota 10 tys. zł i za taką kwotę możemy zadanie wykonać. Burmistrz podkreślił, że
Pani dyrektor sugerowała założenie klimatyzacji w kuchni, jednak okazało się to
niemożliwe z przyczyn technicznych. Nie może być takiej sytuacji, że stoi człowiek
przed sobą mając płytę grzewczą a za plecami nadmuch z klimatyzacji. W kuchniach nie
zakłada się klimatyzacji.
 Radna Krystyna Wróbel stwierdziła, że Pani Dyrektor nie proponowała kwoty 10 tys. zł,
ponieważ to jest w gestii kosztorysu wykonanego przez gminę. Pani Dyrektor sugerowała
min. 25 tys. zł, ponieważ koszt klimatyzacji do tak dużej kuchni jest większy.
 Burmistrz Miasta podkreślił, że do dyspozycji jest kwota 10 tys. zł i należy za nią coś
wykonać.
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: 15, „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 6
głosów.
Uchwała nr XLVI/344/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmian
w budżecie Miasta Lędziny na lata 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do
protokołu. Poprzednia numeracja uchwały XLVI/244/14 została poprawiona na skutek
oczywistej omyłki pisarskiej.
Ad 9c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU
BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO
Projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię Komisji 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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głos.
Uchwała nr XLVI/345/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie pomocy
finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu. Poprzednia numeracja uchwały XLVI/245/14 została poprawiona na skutek
oczywistej omyłki pisarskiej.
Ad 9d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXI/241/13 RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU
MIASTA LĘDZINY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym w terminie od 10 do 23 marca,
w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego
aktu. Projekt otrzymał również 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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLIVI/346/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXXI/241/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie
podziału Miasta Lędziny na stałe obwody głosowania, została podjęta i stanowi załącznik nr 8
do protokołu. Poprzednia numeracja uchwały XLVI/246/14 została poprawiona na skutek
oczywistej omyłki pisarskiej.
Ad 9e.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVII/201/12
RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 25.10.2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU
MIASTA LĘDZINY NA OKRĘGI WYBORCZE
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Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
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: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału
miasta Lędziny na okręgi wyborcze, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/247/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2014”
Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym w terminie od 11 do 18 marca 2014 roku,
w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt otrzymał pozytywną opinię
Komisji ds. Ochrony Środowiska 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: 15, „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLVI/348/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lędziny w roku 2014”;, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/248/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE
POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY
PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK
ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym w terminie od 11 do 18 marca 2014 roku,
w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Otrzymał również pozytywną opinię
Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji ds. Ochrony
Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.
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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLVI/349/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/249/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU SKŁADANIA
DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 11 do 18 marca
2014 roku, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Otrzymał również
pozytywną opinię Komisji ds. Infrastruktury, Komisji ds. Ochrony Środowiska 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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0
głosów.
Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie warunków i
trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/250/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA AKTUALIZACJI STRATEGII
ROZWOJU MIASTA LĘDZINY DO 2020 ROKU
Projekt uchwały był poddany konsultacjom społecznym w terminie od 17 lutego do 3 marca
2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła uwaga jednego mieszkańca, jednakże ze
względu na ogólnikową formę i brak odniesienia do konkretnych zapisów w dokumencie
uwagi nie zostały uwzględnione. Omawiamy projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię
Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.
Przewodnicząca Rady Miasta przywitała Pana Ireneusza Tomeczka lidera zespołu
przegotowującego strategię – reprezentanta Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego, a następnie udzieliła mu głosu w kwestii przedstawienia prezentacji.
Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

 Radna Krystyna Wróbel zapytała jakie badania, ankiety zostały przeprowadzone, na
jakiej podstawie zostały sformułowane wszystkie wnioski.
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 Pan Ireneusz Tomeczek odpowiedział, że wszystkie wnioski zostały sformułowane na

podstawie spotkań zespołu, nie było realizowanych badań na terenie Lędzin, ponieważ
byłby to ogromny koszt. I np. koszt przeprowadzenia jednej ankiety to 20 – 30 zł , a żeby
badania mogły być reprezentatywne musiałoby zostać przebadanych ok. 10%
mieszkańców tj. 1,5 tys. osób co łącznie daje 30-45 tys. zł, a to jest dopiero materiał
surowy do analizy.
 Radna Krystyna Wróbel poinformowała, że zdaje sobie z tego sprawę. Następnie zapytała
kto wchodził w skład zespołu roboczego.
 Kierownik Referatu Pani Mariola Jaromin poinformowała, że w skład zespołu wchodziły
następujące osoby: Aleksandra Skwara- Zięciak, Andrzej Furczyk, Andrzej Kostyra,
Bernadeta Stachoń, Edward Urbańczyk, Jacek Kurzak, Joachim Pinocy, Joanna Figura,
Kazimierz Gut, Krystyna Cuber, Krzysztof Basiaga, Krzysztof Bednarczyk, Krzysztof
Pogoda, Marek Bromboszcz, Mariola Jaromin, Marzanna Fabian, Piotr Buchta i Teresa
Ciepły.
 Radny Kazimierz Gut wyraził zdanie, że największym błędem strategii Miasta Lędziny
jest to, że nie jest ona połączona ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi regionu
czy absorpcji środków unijnych na wyższym szczeblu państwowym. Jednakże podkreślił,
że takie dokumenty nie istnieją więc nie można czynić zarzutów o niespójności w tym
temacie.
W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Kazimierza Guta odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 15, „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2
głosy.
Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie przyjęcia
aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku, została podjęta i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/251/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9j.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLII/04/99 Z DNIA
29.04.1999 R. W SPRAWIE ZAŁOŻENIA GIMNAZJUM NR 1 W LĘDZINACH
Omawiamy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 19 do
26 marca 2014 roku i otrzymał pozytywną opinię otrzymał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.
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 XLVI/352/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Lędzinach,
została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/252/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
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Ad 9k.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/04/99 Z DNIA
29.04.1999 R. W SPRAWIE ZAŁOŻENIA GIMNAZJUM NR 2 W LĘDZINACH
Omawiamy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 19 do
26 marca 2014 roku i otrzymał pozytywną opinię otrzymał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.
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 XLVI/353/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w
Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/253/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9l.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLIV/04/99 Z DNIA
29.04.1999 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH
Omawiamy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 19 do
26 marca 2014 roku i otrzymał pozytywną opinię otrzymał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.
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 XLVI/354/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr
1 im. Karola Miarki w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/254/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9m.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLV/04/99 Z DNIA
29.04.1999 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W LĘDZINACH
Omawiamy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 19 do
26 marca 2014 roku i otrzymał pozytywną opinię otrzymał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.
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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 XLVI/355/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr
3 w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/255/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 9n.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVI/04/99 Z DNIA
29.04.1999 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W LĘDZINACH
Omawiamy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w terminie od 19 do
26 marca 2014 roku i otrzymał pozytywną opinię otrzymał pozytywną opinię Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności.
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 XLVI/356/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr
4 w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Poprzednia numeracja uchwały XLVI/256/14 została poprawiona na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej.
Ad 10.

INFORMACJE

1. Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujące informacje:
 Termin składania oświadczeń majątkowych mija z dniem 30 kwietnia 2014 roku wg stanu na
dzień 31.12 2013 r.
 Informacja o szkoleniu prowadzonym przez Szkołę Administracji Samorządowej nt
prawidłowego składania oświadczeń majątkowych, stanowiąca załącznik nr 20 do protokołu.
 Informacja Marszałka Województwa Śląskiego o wypowiedzeniu porozumienia dotyczącego
organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lędziny. Odczytane pismo
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 Pan Wiceburmistrz Marek Bania uzupełnił odczytaną informację.
 Pismo z prośbą o poparcie apelu Zarządu Gmin Śląska Opolskiego do Wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej. Odczytane pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 Pan rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2012-2015 r. stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
 Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta rozpoczyna się w tygodniu od 7 kwietnia 2014 roku.
W tym w dniu 8 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się połączone posiedzenie komisji w celu
zapoznania się z projektem uchwały ws planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie
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poprowadzi arch. Anna Poloczek.
2. Burmistrz Miasta poinformował o uroczystym otwarciu Placu Farskiego w dniu 12
kwietnia o godz. 14.00.
3. Pan Alojzy Palowski odniósł się do 3 spraw które były przedmiotem obrad XLVII sesji
Rady Miasta.
4. Radny Edward Urbańczyk odniósł się do kwestii planowanych godzin posiedzeń Komisji
Budżetu, Finansów i Samorządności , a następnie poinformował, że nie odbył się
planowany turniej gry w piłkę nożną z powodu braku chętnych.
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 XLVI SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI
Liczba załączników: 23
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
Mariola Kaiser
Daria Buszta
Obradom przewodniczyła
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