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PROTOKÓŁ nr XLVII/2014
z obrad XLVII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji

odbytej w dniu 24.04.2014 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 16.15 otworzyła obrady słowami:

OTWIERAM XLVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VI KADENCJI ( 2010 – 2014)

Przewodnicząca powitała przybyłych na sesję radnych powiatowych w osobach:
Władysława Trzcińskiego, Marka Spyrę  władze gminy Lędziny: Pana Burmistrza Miasta
Wiesława Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Sekretarz Alicję
Bobiec, Skarbnik Dorotę Przybyła- Paszek, mec. Wiolettę Wołek-Reszka, która będzie dbała
o zgodny z prawem przebieg Sesji. Następnie powitała Dyrektor MOPS Panią Aleksandrę
Skwara-Zięciak, Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę, Naczelników Wydziałów
i Kierowników Referatów Urzędu Miasta oraz przedstawicieli prasy i mieszkańców.

Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, na sali
znajduje się 14 radnych, zatem obrady sesji są prawomocne, a podjęte uchwały wiążące.

W obradach udział wzięli:
Burmistrz Miasta – Wiesław Stambrowski
Wiceburmistrz Miasta - Marek Bania
Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec
Skarbnik Miasta - Dorota Przybyła - Paszek

Ad 2.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskiem o
wprowadzenie zmian do porządku obrad.

- Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski zawnioskował o wprowadzenie w pkt 9c
projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, tym samym ulegałyby
przenumerowaniu kolejne projekty uchwał. Kolejna zmiana to wycofanie projektu uchwały
znajdującego się w punkcie 9j (poprzedni numer 9i) i wprowadzenie w to miejsce projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.999 r. w sprawie założenia
Gimnazjum Nr 1 w Lędzinach.

Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych:

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

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie drugi wniosek Burmistrza
Miasta:

Stan radnych: 14, „za” -  14 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” -  0
głos.
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Po zmianach porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku.
4. Informacja Komisji ds. Ochrony Środowiska na temat odbioru i segregacji odpadów w

mieście Lędziny.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych

przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2024;
b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok;
c) emisji obligacji komunalnych;
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul.

Goławiecka);
e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Zawiszy
Czarnego);
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego

w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach – etap I;
g) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lędzinach za rok 2013;
h) przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013”;

i) zmiany uchwały nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach;

j) zmiany uchwały nr XLII/04/99 z dnia 29.04.999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr
1 w Lędzinach;

k) poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie
prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na
rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30
sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699).

10.  Informacje.
11.  Zakończenie.

W wyniku braku innych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad  został on przyjęty
przez aklamację.

Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA

27 MARCA 2014 ROKU

Protokół z XLVI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27 marca 2014 roku:
Stan radnych: 14, „za” -  13 głosów, „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących się” -  1
głos.
Protokół został przyjęty większością głosów.
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Ad 4.
INFORMACJA KOMISJI  DS. OCHRONY  ŚRODOWISKA NA TEMAT ODBIORU

I  SEGREGACJI  ODPADÓW  W  MIEŚCIE  LĘDZINY

Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska radna Anna Wójcik-Ścierska przedstawiła
sprawozdanie nt odbioru i segregacji odpadów w mieście po prawie roku funkcjonowania
nowej ustawy. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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.
Przewodnicząca Komisji poinformowała również, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok oraz wystąpiła
z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Miasta o udzielenie absolutorium.

Ad 6.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE

MIĘDZYSESYJNYM

Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie -
międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała Burmistrzowi Miasta za złożone sprawozdanie,
następnie przywitała przybyłego na sesję Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda
Bednorza.

Ad 7.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Starosta Bernard Bednorz zabrał głos w celu przedstawienia informacji dotyczących
planowanych w najbliższym czasie remontów dróg powiatowych na terenie Lędzin, oraz
wiążących się z nimi utrudnień komunikacyjnych.
1. Powiat otrzymał środki na budowę ronda na ul. Lędzińskiej i Pokoju. Będzie budowana

ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku od Bierunia do piekarni Państwa Krzemień. Lampa
górnicza zostanie odremontowana przez KWK Piast i zostanie po zakończeniu budowy
ustawiona na środku nowego ronda. Planowany termin zakończenia inwestycji to
30.10.2014 r. W czasie budowy ronda cały ruch będzie skierowany na ul. Pokoju,  poza
pojazdami komunikacji miejskiej, służby zdrowia, policji i straży pożarnej. Realnie prace
powinny się rozpocząć ok. 20 maja.

2. Na ukończeniu jest krawężnikowanie ul. Goławieckiej, nawierzchnia asfaltowa będzie
kładziona od 28.04.2014 r. Na czas wykonywania nawierzchni ul. Goławiecka będzie
całkowicie zamknięta przez 2 dni, termin będzie podany w prasie lokalnej. Cała ul.
Goławiecka od granicy z Chełmem Śląskim będzie wyglądała tak samo tj. po obu
stronach jezdni będą krawężniki. Koszt położenia krawężników wyniósł 380 tys. zł. i 120
tys. jest w dyspozycji starostwa i te środki planuje się przeznaczyć na dokończenia
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kładzenia krawężników do Kościoła. Zostanie odtworzony wjazd na parking
przykościelny w Goławcu zgodnie z życzeniem księdza proboszcza. Zgłoszona została
również potrzeba przestawienia dwóch słupów telefonicznych w rejonie ul. Goławieckiej
– procedura została rozpoczęta. Następnie od Kościoła w kierunku do skrzyżowania z
dzielnicą Górki zostaną wymienione uszkodzone krawężniki oraz płyty chodnikowe (aż
do mostu). Teren do mostu byłby okrawężnikowany i przygotowany do wykonania w
przyszłości ścieżki rowerowej i ewentualnych innych rozwiązań.

3. Starosta poinformował, że ok. 20 maja spodziewa się promesy w wysokości 3 mln zł z
przeznaczeniem na ul. Zawiszy Czarnego i ul. Goławiecką. Jeżeli powiat promesę
otrzyma, to przed wykonaniem nakładki asfaltowej zostanie położony krawężnik
w ul. Goławieckiej na odcinku od mostu do Górek. Wówczas zostanie wykonana ścieżka
pieszo-rowerowa z asfaltu.

Na ul. Zawiszy Czarnego kończą się prace związane z kładzeniem krawężników, środków
z tej inwestycji zostało stosunkowo niewiele, ok. 15 maja rozpoczną się prace związane z
kładzeniem nawierzchni asfaltowej w II etapach: pierwszy to układanie kamienia tak, by
droga była dla mieszkańców przejezdna, a po otrzymaniu promesy wykonana zostanie
nawierzchnia asfaltowa.

4. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na krawężnikowanie ul. Kontnego od
ronda aż do ul. Zawiszy Czarnego.

Starosta poinformował, że 29 maja zostaje rozstrzygnięty przetarg na budowę ronda, na ten
cel przeznaczonych jest 3 500 000 zł (850 000 zł z Gminy Lędziny i 850 000 zł z powiatu
oraz 1 700 000 zł z budżetu państwa), ewentualne oszczędności zostaną przeznaczone na
wykonanie krawężników na ul. Ułańskiej na długości 2990 m drogi. W zależności jak dużą
kwotę uda się zaoszczędzić w pierwszej kolejności zostaną wykonane sięgacze
przykanalizacyjne (ok. 120 szt.), jeżeli oszczędności będzie dużo zostanie ułożony  nowy
chodnik, aż do ul. Ułańskiej. Natomiast  w kierunku ul. Podmiejskiej w pierwszej
kolejności zostaną wykonane sięgacze – by w przyszłości móc wykonać na tej drodze
chodnik, jeżeli środków wystarczy zostaną wykonane również krawężniki. Starosta
podkreślił, iż jest umówiony z wykonawcą kanalizacji w tym rejonie, firmą Machnik, że
nawierzchnia asfaltowa będzie odtwarzana w tym rejonie dopiero we wrześniu (firma ma
podpisany kontrakt do 31.12.2014 roku). Droga będzie miała poszerzenia tak by jej
wymiar nie był mniejszy niż 5,5 m, oraz wymiana istniejącego chodnika do skrzyżowania
z ul. Oficerską.

5. Ulica Hołdunowska – odbył się przetarg na jej remont, do którego przystąpiły 2 firmy.
Wygrała firma Drogopol, z 2 mln zł przeznaczonych na to zadanie zostało 35 tys. zł.
1 960 tys. zł będzie kosztował odcinek 480 m od przejazdu kolejowego do sklepu
Biedronka. W związku z rozpoczęciem remontu podjęta została bardzo trudna decyzja o
zamknięciu tego odcinka od 6 maja na okres ok. 6 tygodni. Zamknięcie drogi skutkuje
tym, że cały ruch kołowy zostaje skierowany na ul. Ułańską, Oficerską i Pokoju. Do
końca czerwca planowane prace powinny zostać zakończone z poszerzeniem jezdni do
10,5 metra (z 3 pasami 3,5 metrowymi), chodnikami po obu stronach drogi. Szlabany na
przejeździe kolejowym będą na stałe opuszczone, tylko pojazdy uprzywilejowane i
autobusy komunikacji miejskiej będą przepuszczane. Roboty rozpoczną się 6 maja od
rozbiórki chodnika po stronie prawej , wykarczowania pni drzew i zrobienia podbudowy.
Informacje i tabliczki kierujące na objazdy już się pokazały, ogłoszenia zostaną
opublikowane w prasie lokalnej jak również zostaną odczytane w kościołach. W czasie
prowadzenia robót na ul. Hołdunowskiej nie będą prowadzone roboty na ul. Ułańskiej –
nie będzie ona asfaltowana ponieważ „i tak ją rozjeżdżą - szkoda pieniędzy”, natomiast
firma Machnik wróci na ul. Ułańską za 6 tygodni po zakończeniu prac na ul.
Hołdunowskiej. Po zakończeniu prac na ul. Hołdunowskiej powiat przystąpi do wymiany
krawężników na ul. Ułańskiej w kierunku ul. Podmiejskiej.

6. Na ul. Szenwalda ku końcowi zbliżają się prace związane z kładzeniem krawężników,
następnie firma przystąpi do położenia nawierzchni asfaltowej.

7. W dalszej perspektywie jest remont kolejnego odcinka ul. Hołdunowskiej, lecz to
uzależnione jest od budżetu centralnego. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków to
ul. Hołdunowska zostanie wyremontowana do samego końca. Starosta poinformował, że
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do swoich planów inwestycyjnych w Lędzinach będzie przekonywał radnych
powiatowych, jednakże podkreślił, że istnieje zagrożenie, iż nie zostaną one zrealizowane
w całości. Następnie Starosta poinformował, że Lędziny są jedyną gminą w powiecie,
która może skorzystać ze środków powodziowych z roku 2013. Starosta podkreślił, że
chciałby uspokoić mieszkańców ulic: Murckowskiej i Gwarków, że są plany i robiona jest
dokumentacja projektowa, by z chwilą pozyskania środków móc przystąpić do remontów.
Dokumentacje wraz z pozwoleniami na budowę powinny być gotowe z końcem sierpnia
2014 r. Powiat zamierza również wystąpić o dofinansowanie z tzw. Schetynówki na
budowę ronda na ul. Hołdunowskiej, Murckowskiej i Gwarków. Zadanie to szacowane
jest na ok. 6 mln zł, powiat ma na ten cel zagwarantowane 1,5 mln zł, a kolejne środki
należy na ten cel pozyskać.

Na zakończenie swojego wystąpienie Starosta zwrócił się do Burmistrza Miasta radnych
i by wspierali inwestycje powiatowe i uspokajali mieszkańców, dla których wystąpią duże
utrudnienia w ruchu w tym czasie.

- Radny Powiatowy Pan Władysław Trzciński odniósł się do planów zamknięcia odcinka
ul. Hołdunowskiej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Ułańską - wyjaśnił, że
jest to niezbędne w celu poprawnego przeprowadzenia tej inwestycji. Następnie Pan
Trzciński poruszył problem nitki ciepłowniczej, która przebiega pomiędzy blokami (tzw.
inżynieryjnymi) na ul. Hołdunowskiej – prawdopodobnie uszkodzonej.

- Przewodnicząca Rady Miasta Pani Teresa Ciepły zapytała o ostateczny termin zakończenia
inwestycji na ul. Goławieckiej, ponieważ podawanych było ich kilka.

- Starosta Powiatu Pan Bernard Bednorz odpowiedział, że ostateczny termin zakończenia
inwestycji na ul. Goławieckiej to 30.06.2014 r. jednakże ostatni odcinek 48 m, który
planuje się wykonać z oszczędności będzie zakończony w terminie późniejszym.

- Przewodnicząca Rady Miasta wyjaśniła kwestię organizacji ruchu na parkingu przy kościele
w Goławcu. Podkreśliła, że konieczne są pewne zmiany przy wyjeździe z parkingu
ponieważ taka organizacja ruchu jak do tej pory powoduje problemy z wjazdem i
wyjazdem.

- Starosta podkreślił, że w poniedziałek rozpoczynają się prace związane
z krawężnikowaniem i jest kilka dni by te kwestie uzgodnić z właścicielem gruntu
i  proboszczem i zgłosić. Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Pana
Władysława Trzcińskiego i poinformował, że zwróci się do Nadwiślańskiej Spółki
Energetycznej o odpowiednie zaizolowanie lub uszczelnienie sieci ciepłowniczej.

- Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Ciepły zapytała czy ul. Goławiecka w kierunku do ul.
Szenwalda w związku z jej planowanym okrawężnikowaniem zostanie również poszerzona
na tym odcinku.

- Starosta  wyjaśnił, że ul. Goławiecka będzie miała 5,5 m i krawężnik z lewej strony jadąc w
kierunku do kościoła, będzie miała również studnie chłonne. Wszystkie stosowne do tego
dokumenty będą przygotowywane, natomiast przed asfaltowaniem położony zostanie
krawężnik.

- Radny Kazimierz Gut poinformował, że są mieszkańcy Lędzin, którzy szerzą informacje,
już nawet poza granicami miasta, że roboty na ul. Goławieckiej tak długo trwają, ponieważ
wykonana kanalizacja jest zrobiona wadliwie i trzeba prace wykonać od początku.
Podobne informacje są rozpowszechniane nt ul. Lędzińskiej o odcinku od ul. Lipcowej do
ul. Strzyżówka. Radny podkreślił, że jest bardzo precyzyjnie ustalony harmonogram robót,
że gołym okiem widać, że inwestycja zbliża się do finału bez większych problemów.
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- Starosta poinformował, że posiada precyzyjne informacje od wykonawców (które wynikają
z podpisanych umów ze Spółką Partner), że nie będzie robione nic na szybko tylko
dokładnie.

- Radny Janusz Gondzik zapytał, kiedy będzie remontowany odcinek ul. Hołdunowskiej od
ul. Ułańskiej do ul. Fredry.

- Starosta poinformował, że kolejny odcinek będzie remontowany od ok. 15 czerwca do końca
września, ale on będzie drożny, natomiast ruch będzie kierowany za pomocą sygnalizacji
świetlnej.

- Radny Eugeniusz Chrostek zapytał czy jest szansa na bezpieczne przemieszczanie się dzieci
na trasie Goławiec – Górki po trasie pieszo – rowerowej.

- Starosta poinformował, że udzieli odpowiedzi na to pytanie po 20 maja, ponieważ są plany
w tym kierunku. Starosta podkreślił, że są możliwości pozyskiwania środków na remonty
dróg i należy je wykorzystać. W przeciągu 3 ostatnich lat powiat otrzymał 63 mln zł na
remonty dróg, a kolejne 10 mln są do pozyskania w najbliższej przyszłości.

- Radny powiatu Pan Marek Spyra zasygnalizował, by w najbliższym czasie – w związku
z planowanym zamknięciem ul. Hołdunowskiej - na skrzyżowaniu ulic: Hołdunowska,
Gwarków, Murckowska pojawiły się znaki mówiące o objeździe do Bierunia przez Imielin
i Chełm Śląski. Należy zadbać o to, by jak najmniej pojazdów spoza Lędzin przejeżdżało
przez miasto. Następnie zwrócił się do komendanta Straży Miejskiej, by dopilnować aby
drogi remontowane faktycznie były zamknięte tak, by świeżo położony asfalt nie był
niszczony. Na zakończenie swojej wypowiedzi zwrócił się by osoby odpowiedzialne za
nadzór nad firmami prowadzącymi roboty kanalizacyjne zwróciły szczególną uwagę na
odpowiednie zagęszczenie gruntu bezpośrednio wokół studzienek kanalizacyjnych.
Ponieważ już na ul. Pokoju pojawiają się dziury w nowej nawierzchni drogi właśnie przy
studzienkach kanalizacyjnych i jest to spowodowane ewidentnym złym zagęszczeniem
gruntu.

- Starosta poinformował, że tabliczki informacyjne pojawią się odpowiednio wcześniej na
drogach, ponadto poinformował, że Zarząd Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego podjął
decyzję o modernizacji ul. Podmiejskiej w Imielinie od 1.08.2014 r., na której będą
położone krawężniki i nowy asfalt. Następnie Starosta poinformował, że w całej Polsce
występują uszkodzenia nawierzchni przy studzienkach kanalizacyjnych, jednakże są one
objęte 5 letnią gwarancją. Starosta potwierdził, że faktycznie są zgłoszenia nt
uszkodzonych nawierzchniach wokół studzienek kanalizacyjnych jednakże by temu
zapobiec należałoby zmienić technologię ich osadzania.

- Radny Czesław Orzegowski zwrócił się z zapytaniem do starosty czy drzewa na
ul. Kontnego będą podlegały wycince w związku z planowaną budową chodnika.
Następnie zapytał kiedy realnie można się spodziewać wykonania nawierzchni asfaltowej
na ul. Zawiszy Czarnego.

- Starosta Pan bernard Bednorz odpowiedział, że nie jest w stanie podać dokładnego terminu,
jednakże droga będzie utwardzona i równa i będzie można się po niej poruszać w miarę
swobodnie.

- Radny Edward Urbańczyk stwierdził, że zbliża się koniec kadencji z podziwem wysłuchał
planów starosty jeżeli chodzi o remont ulic: Goławickiej, Szenwalda jednakże podkreślił
że od 24 lat w jego dzielnicy jest to pierwsza inwestycja. Do tej pory nie było robione
dosłownie nic. Zaznaczył, że nawierzchnia ul. Podmiejskiej jest w dobrym stanie,
natomiast na ul. Ułańskiej jest zaledwie niewielki kawałek chodnika. Następnie radny
zapytał jak Starosta wyobraża sobie ruch ul. Ułańską i Oficerską, która nie ma nawierzchni
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zwłaszcza gdy zaczną nią jeździć samochody ciężarowe po węgiel. Ponadto mieszkańcy
tych ulic muszą mieć możliwość egzystowania w swoich miejscach zamieszkania.
Podkreślił, że jeżeli nie zostanie wykonana nawierzchnia na ul. Miłej, będzie jeden wielki
korek w mieście i jazda po drogach bez nawierzchni. Czy zostało to wzięte pod uwagę?
Zapytał czy podczas remontu drugiego odcinka ul. Hołdunowskiej którą trasą będą jeździć
samochody ciężarowe po węgiel, czy ruch będzie skierowany na ul. Ułańską do
Podmiejskiej? Radny stwierdził te to będzie rozwiązanie tragiczne w skutkach.

- Starosta odpowiedział, że asfalt na ul. Ułańskiej będzie kładziony po 30 września, ponieważ
wcześniej to nie ma najmniejszego sensu, a mieszkańcy muszą to jakoś przeboleć, że
będzie kurz i głośno. Prędkość będzie bardzo niewielka ok. 5-10 km /h ponieważ takie są
realne warunki. Starosta podkreślił, że trzeba mieszkańców uspokoić i innego wyjścia z tej
sytuacji nie ma. Podkreślił, że gmina wykonuje kanalizację za 170 mln zł a taką inwestycję
robi się raz na 100 lat. Następnie Starosta poinformował, że po tych utrudnieniach na ul.
Ułańskiej będzie położony dobry asfalt aż do ul. Podmiejskiej, a jeżeli uda się zrealizować
wszystkie plany i zamierzenia będzie wybudowany chodnik, aż do ul. Podmiejskiej.
Starosta zapewnił, że po zakończeniu obecnej kadencji ul. Ułańska będzie posiadała nową
nawierzchnię asfaltową oraz nowy chodnik na odcinku do ul. Oficerskiej, oraz będzie
przygotowana dokumentacja na wykonanie chodnika aż do ul. Podmiejskiej.

- Radny Edward Urbańczyk poinformował, że wśród mieszkańców jest taka opinia, że na
chodnik mogą poczekać, natomiast jak nie będzie krawężnika to i w przyszłości nie będzie
chodnika.

- Starosta odpowiedział by pozwolić mu działać i wykazać więcej optymizmu w realizację
przedstawionych planów.

- Radny Andrzej Zwoliński zapytał kiedy zostanie naprawiona sygnalizacja świetlna na
przejściu dla pieszych na ul. Pokoju w pobliżu MZOZ.

- Starosta nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jednocześnie obiecał, że podejmie
działania w tym kierunku.

- Burmistrz Miasta Pan Wiesław Stambrowski wyjaśnił radnemu Edwardowi Urbańczykowi,
że nawierzchnia asfaltowa na ul. Ułańskiej nie będzie sfinansowana z budżetu powiatu,
tylko jest to zadanie w ramach podpisanego kontraktu z firmą Machnik – to zadanie
finansowane przez Gminę. Po stronie starostwa będzie sfinansowanie krawężników,
zrobienie przykanalików i odwodnień w na tej drodze.

- Starosta Pan Bernard Bednorz potwierdził, że tak właśnie jest jak wspomniał Burmistrz
Miasta.

- Radny Edward Urbańczyk potwierdził, że zdaje sobie sprawę z zapisów umowy pomiędzy
inwestorem a wykonawcą kanalizacji i podkreślił, że jest to jedyna szansa w chwili
obecnej, by zrobić drogi w sposób gruntowny i solidny. Podkreślił, że krawężniki powinny
być zrobione, ponieważ z lasu na ul. Ułańską wyjeżdżają samochody ciężarowe o bardzo
dużym tonażu, które niszczą nawierzchnię drogi pozbawioną krawężników. Druga taka
okazja jak w tej chwili już się prędko nie nadarzy.

- Starosta Powiatu poinformował, że 29 kwietnia rozstrzygnie się przetarg na budowę ronda i
wówczas będzie wiadomo jakie oszczędności uda się wygospodarować i co za tym idzie na
jakim odcinku zostaną położone krawężniki na ul. Ułańskiej.

- Radny powiatowy Pan Marek Spyra zwrócił się z prośbą by zwrócić uwagę firmom
wykonującym kanalizację, by przy okazji prowadzenia prac nie niszczyły już istniejących
krawężników.



8

- Radny Eugeniusz Chrostek odniósł się do sygnalizacji świetlnej na ul. Pokoju, stwierdzając,
że przed remontem ul. Pokoju słup z sygnalizacją był oddalony nieco od pasa jezdni,
jednakże po poszerzeniu jezdni ta odległość się zmniejszyła. Prawdopodobnie to jest
przyczyną urwania świateł, być może samochód ciężarowy zahaczył o nie naczepą. Radny
zwrócił się o rozeznanie tej kwestii technicznej. Następnie radny zwrócił się do Burmistrza
Miasta o przybliżenie osoby, która z ramienia Burmistrza Miasta została powołana na
członka rady nadzorczej w RPWiK.

- Burmistrz Miasta odczytał list motywacyjny Pana Bolesława Bliźniak, z którego wynika, że
posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzory nad działalnością spółki, ponieważ był już
członkiem rady nadzorczej od 2006 do 2008 roku jako przedstawiciel Skarbu Państwa oraz
od 2009 do 2010 roku jako przedstawiciel 9 gmin obsługiwanych przez RPWIK oraz od
2012 do dzisiaj jako przedstawiciel Gminy Brzeszcze. Ponadto od 10 lat jest Naczelnikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej w UG Brzeszcze.

- Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Jerzy Żołna zwrócił się z zapytanie do Starosty,
czy udzielił on pozwolenia na przejazd przez zamknięty odcinek ul. Lędzińskiej firmie
transportowej Mantrans. Firma ta posiada samochody ciężarowe o ładowności
przekraczającej 30t., radny zwrócił uwagę, że firma jest traktowana z  pobłażaniem przez
patrole policyjne, które uchylają się od kontroli i nakładania mandatów. Radny zwrócił się o
zdyscyplinowanie firmy Mantrans w tejże kwestii.

- Starosta Pan Bernard Bednorz wyjaśnił, że firma Mantrans z pewnością nie otrzymała
pozwolenia na przejazd ul. Lędzińską. Jedynymi samochodami uprzywilejowanymi są
dowożące nawozy sztuczne do Pana Palki w Górkach i są to 3 samochody. Starosta na
zakończenie poinformował, ze powiat przyjął nową strategię Powiatu i przekazał jeden
egzemplarz na ręce Przewodniczącej Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 10 min. przerwę. Po przerwie przystąpiono do dalszej
realizacji 7 punktu porządku obrad.

 Radna K. Wróbel zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy mógłby powtórzyć
imię i nazwisko kandydata do członka do Rady Nadzorczej RPWiK Tychy.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze jest to Pan Bolesław Bliźniak.

 Radna K. Wróbel zapytała czy obecny członek zrezygnował czy został odwołany przez
Burmistrza Miasta?

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że obecny członek musiał zrezygnować z przyczyn
proceduralnych.

 Radna K. Wróbel zwróciła się o odpowiedź na niniejsze zapytanie na piśmie. Pytanie
brzmi: jakie skutki finansowe dla budżetu naszego miasta będzie miało orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, ze wyrobiska górnicze nie są budowlami i
nie podlegają opodatkowaniu. O jaką kwotę wraz z odsetkami chodzi w przypadku
naszego miasta? Jaki jest całkowity koszt obsługi prawnej rozpraw, w których nasze
miasto uczestniczyło bądź uczestniczy.

 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zapytał czy nie znalazłby się kandydat na
członka do Rady Nadzorczej RPWiK Tychy z terenu gminy Lędziny? W jego ocenie
osoba z terenu Lędzin zapewniłaby lepsze dbanie o interes gminy w przedsiębiorstwie.
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 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zapytał czy nie można by przyspieszyć wydania
miejskiej gazety na okoliczność  uzyskanych informacji od Starosty i podjęcia uchwał
dotacyjnych dla Powiatu przez Radę Miasta Lędziny, aby móc je przekazać jak
najszybciej mieszkańcom.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze będzie szybciej i sprawniej, gdy miasto wyda ulotkę i
rozprowadzi ja po miejscach, gdzie rozdysponowywania jest miejska gazeta.

Ad 8.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 Radny Eugeniusz Chrostek zawnioskował do Burmistrza Miasta o zakup paru kamer tzw.
foto pułapek na okoliczność powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy Lędziny i
umieszczenia ich w miejscach powstawania wysypisk. Koszt takiej kamery w granicach
1100 – 1200 zł, wykonuje 3 tys. zdjęć na czujniku ruchu.

 Radna K. Wróbel przedstawiła problem w związku z którym złoży wniosek. Wyjaśniła,
że w BIL – u została zamieszczona informacja „Zapłać za psa”, następnie zacytowała
zapis z artykułu: „Dwa lata temu Rada Miasta ponownie uchwaliła u nas podatki za psa.
Większość mieszkańców najwyraźniej jednak to przeoczyła. Tym którzy je posiadają
przypominamy jednak, że z tą uchwałą Rady Miasta warto się zapoznać, z tym kto ma
obowiązek płacić, a kto jest zwolniony oraz ze stawkami”. Tym samym zawnioskowała,
aby w najbliższym numerze BIL – a została zamieszczona informacja w postaci
przypomnienia uchwały Rady Miasta o podatku za psa, kto ma obowiązek, a kto jest
zwolniony i przypomnienie stawki. Dodała, że w jej ocenie informacja w takiej formie
jak została odczytana nie powinna dotrzeć do mieszkańców. Następnie zawnioskowała o
umieszczenie w BIL – u dla mieszkańców informacji o terminach opłat za śmieci.

 Radny Czesław Orzegowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o wysypanie
tłuczniem parkingu przy SP1 i MP1. Następnie zapytał Burmistrza Miasta ile gmina
dopłaca do śmieci?

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w miesiącach zimowych to co gmina musiała zapłacić było
mniejsze od tego co zebraliśmy.

 Radny Cz. Orzegowski zapytał o wywóz złomu.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że złom jest kradziony. Następnie wyjaśnił, że I rata za lipiec
i sierpień ubiegłego roku generowała nadwyżkę w wysokości 59 973,00 zł, II rata za
wrzesień i październik ubiegłego roku generowała nadwyżkę w wysokości 42 646,00 zł,
III rata listopad i grudzień  ubiegłego roku generowała niedobór w wysokości 31 364 zł,
IV rata styczeń i luty br. generowała niedobór w wysokości 18 496,00 zł. Być może w
miesiącach marzec i kwiecień wystąpi nadwyżka drobna. Dlatego tak ważny jest obraz
całego roku by móc ewentualnie skorygować  stawkę za śmieci.

 Radny Cz. Orzegowski zapytał, czy makulatura zbierana przez firmy zajmujące się
odpadami jest oddawana czy sprzedawana?

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że firma oddaje makulaturę do Mastera, natomiast jeśli chodzi
o odpady segregowane to jest ustalony ryczałt niezależnie od tego ile gmina zbierze
odpadów.

 Radna Krystyna Piątek  zwróciła się z prośbą do Burmistrza Miasta o postawienie
dodatkowych pojemników na plastik i papier, ponieważ te pojemniki są bardzo szybko
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zapełniane, a gdy te pojemniki są zapełnione mieszkańcy rzucają w/w odpady do
pojemników na odpady zmieszane.

 Radny Edward Urbańczyk złożył oświadczenie odnośnie zadania „Adaptacja budynku
MKS na przedszkole” dział 926 rozdział: zadania w zakresie kultury fizycznej tłumacząc,
iż działalność MKS nie ma nic wspólnego z tym zadaniem, a tym bardziej z budową
kuchni, która ma powstać w adaptowanej części budynku na przedszkole. Zwrócił się o
prostowanie tych informacji przez radnych i w oficjalnych publikacjach.

 Radna K. Wróbel wypowiedziała się ad vocem do wypowiedzi radnego E. Urbańczyka
tłumacząc radnemu, iż ludzie nie będą mówić budowa kuchni w przedszkolu w budynku
MKS, ponieważ to jest uproszczone stwierdzenie w MKS i tego nie da się uniknąć czy
się to radnym podoba czy nie. Dodała, że nie wie jakiego sprostowanie radny sobie
życzy.

 Radny Edward Urbańczyk zwrócił się do radnych, aby jednak zachować czujność i
prostować te informację. Następnie zaprosił radną do budynku MKS tłumacząc, iż bryły
budynku są podzielone i ktoś kto to widział nie będzie miał kłopotu by te dwie instytucje
rozdzielić.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze jest to budynek miejski, w którym część zajmuje klub
MKS, a większą część MP1.

 Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Żołna zawnioskował do Przewodniczącego Zespołu ds.
wersyfikacji wysokości taryfy za wodę, aby zwołał w połowie maja zebranie zespołu i
aby w tym posiedzeniu wziął udział nowy członek Rady Nadzorczej, który reprezentuje
gminę Lędziny. Również zawnioskował, aby w tym posiedzeniu wzięli udział
przedstawiciele RPWiK Tychy i aby przedstawili jaki jest pobór wody, sprzedaż wody i
jakie są straty. W tym temacie m. in. zgłaszał się radny Cz. Orzegowski. Następnie
wypowiedział się odnośnie sprawozdania Przewodniczącej Komisji ds. Ochrony
Środowiska na temat segregacji i zbierania odpadów twierdząc, że nie może zgodzić się z
tym, iż w zabudowie wielorodzinnej jest prowadzona zła segregacja śmieci. Dodał, że na
posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska była w tym temacie burzliwa dyskusja,
która ostatecznie doprowadziła do konsensusu dlaczego dochodzi do takich
nieprawidłowości. Wyjaśnił, że pojemniki na odpady w zabudowie wielorodzinnej są
pojemnikami otwartymi i dostęp mają wszyscy, natomiast punkty gdzie stoją nie są
ogrodzone, tym samym do tych pojemników każdy może wrzucić co chce i przerzucić z
jednego pojemnika do drugiego. Na jednym z posiedzeń komisji Prezes Spółki Ekorec
poinformowała, że spółka Ekorec wykonuje dokumentację zdjęciową jak wygląda
segregacja w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej. Dochodzą również informację w
zabudowie wielorodzinnej, że Spółka Ekorec nie do końca segreguje śmieci. Są zarzuty
mieszkańców, iż segregowane śmieci wrzucane są przez pracowników spółki Ekorec do
jednego pojazdu. Gdy prawnicy Spółki Ekorec zauważą w makulaturze reklamówkę nie
zadadzą sobie trudu, by wyciągnąć tę reklamówkę tylko wrzucają to jako odpad
zmieszany. Jedna radna wyjaśniła dlaczego Spółka Ekorec tak postępuje: otóż spółka
dostaje więcej pieniędzy jak wywozi odpady zmieszane. Stwierdził, że dobrze byłoby,
aby wyczulać  mieszkańców jeżeli przyjeżdżają firmy wywożące śmieci aby zwrócili
uwagę na to jak ładowane są śmieci. W związku z tym zawnioskował aby się zastanowić
nad zakupieniem do zabudowy wielorodzinnej zamykanych pojemników. Dodał, że w
mieście jest również problem ze „złomiarzami”, którzy grzebią w śmieciach przerzucają
śmieci z jednego pojemnika do drugiego. Mieszkańcy segregują śmieci jednak
„złomiarze” je mieszają.

 Radna Anna Wójcik - Ścierska zawnioskowała o zamontowanie progów zwalniających
wokół placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej oraz barierek ochronnych wzdłuż ulicy do
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skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Mackiewicza, gdyż w tamtym rejonie bardzo często
dochodzi do kolizji, a dzieci nie są bezpieczne.

 Radny Cz. Orzegowski zapytał jakie są plany odnośnie ul. Zakole od strony ul. Zawiszy
Czarnego?

 Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, że to zadanie o którym mówił radny Cz.
Orzegowski wpisane jest w budżecie, kwota 290 tys. zł. Dodał, że w planach jest również
wyremontowanie mostu na tej ulicy. Na razie robione są te drogi, które wymagają
asfaltowania po wykonaniu kanalizacji.

Ad 9a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/357/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

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 ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu,
Finansów i Samorządności.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/358/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2014 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad 9c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

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

 Radna Krystyna Wróbel cyt.: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie
Burmistrzowie i zebrani Goście. Proszę Państwa, zaproponowana przez Pana Burmistrza
zmiana w budżecie na ten rok spowodują zwiększenie zadłużenia Lędzin. Zgodnie z
zapisami przedstawionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 – 2024
nasze miasto będzie musiało wydać 26 045 482,34 zł z tytułu spłat kapitałowych,
kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Same tylko odsetki z tego
tytułu pochłoną 6 142 000,00 zł, czyli będziemy spłacać 23,6%, prawie ¼ więcej niż
pożyczyliśmy. I niestety marna pociecha, ze WIBOR spada. Pragnę przypomnieć, że
informację dotyczące zwiększenia zadłużenia miasta otrzymaliśmy wczoraj na
nieformalnym spotkaniu radnych, w którym nie wszyscy radni mogli uczestniczyć. W
projekcie budżetu na rok 2014 znajduje się zapis, ze jest to materiał, który będzie szeroko
analizowany przez wszystkie komisje Rady Miasta i będzie on podlegał zrównoważonym
modyfikacjom i korektom. Jak do tego zapisu ma się sposób procedowania zmian w
budżecie przedstawionym nam formalnie dopiero dziś w dniu Sesji Rady Miasta? Żadne
nagłe okoliczności przecież nie zaszły. O nie opracowaniu projektu uporządkowania
gospodarki ściekowej w gminie Lędziny zwłaszcza w zakresie wykonania instalacji
deszczowej wiadomo nie od dziś. Pojawiają się coraz to nowe problemy z instalacją
deszczową i zamiast korzystać z dotacji unijnych aby je rozwiązywać musimy całość
nowych inwestycji finansować z własnego budżetu. Sprawa kuchni w budynku
Miejskiego Klubu Sportowego też nie jest nowa. Przyjęcie zadłużania miasta jako
jedynej możliwości finansowania nowych inwestycji bez uszczerbku dla innych
zaplanowanych w budżecie wydatków też nie jest tajemnicą. Dlaczego odpowiednie
materiały nie zostały przygotowane wcześniej? Wówczas te ważne kwestie byłyby
szeroko analizowane przez wszystkie komisje Rady Miasta zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem, a nie na chybcika pół godziny przed Sesją. To, ze na ważne dla
mieszkańców inwestycje muszą się znaleźć pieniądze to sprawa oczywista. Trudno
tolerować zalewanie ulic i posesji w mieście, które uporządkowało gospodarkę ściekową.
Dlaczego jednak nic nie zostało zrobione aby rozwiązać problem zalewania fekaliami
ulicy Hołdunowskiej? W ubiegłym roku złożyłam interpelację w tej sprawie popartą
podpisami mieszkańców. Wiem, że jest to droga powiatowa. W naszym mieście jest
wiele  przykładów wspólnych powiatowych i miejskich inwestycji. Wymiana
niewydolnej instalacji deszczowej  w głównej arterii komunikacyjnej Lędzin powinna
być priorytetowa dla obu naszych samorządów miejskiego i powiatowego. Tym bardziej,
że miejska spółka Parter wykorzystuje tę deszczową powiatową instalację do
odprowadzania  ścieków i zarabia na tym pieniądze. Wspólna inwestycja jej wymiany
jest więc uzasadniona. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany to nie będzie można
powiedzieć, że gospodarka ściekowa w gminie Lędziny została uporządkowana. Dziękuję
bardzo. I proszę o zacytowanie mojej wypowiedzi”.

 Radny Eugeniusz Chrostek stwierdził, że szanuje głos radnej. K. Wróbel, jednak
wypowiedział się w obronie Burmistrza Miasta. Stwierdził, że tematu emisji obligacji nie
byłoby gdyby nie fakt dokładania gminom zadań, za którymi nie idą środki finansowe.
Jako przykład odczytał artykuł z Dziennika Zachodniego odnośnie dokładania przez
gminy do oświaty dużych nakładów finansowych, gdyż subwencja wystarcza tylko na
pokrycie 50% zapotrzebowania.

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut stwierdził, ze należałoby zadać pytanie czy
stać gminę na to, aby tych wszystkich zaplanowanych inwestycji nie wykonywać?
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W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/359/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 9d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO (UL. GOŁAWIECKA)

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/360/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Goławiecka), została podjęta i
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA

POWIATU BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO (UL. ZAWISZY CZARNEGO)

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności

 Wiceprzewodniczący rady K. Gut ponownie zwrócił się o to, aby informacje na temat
gminnych inwestycji były podawane precyzyjnie i czytelnie w BIL – u ponieważ
społeczeństwo musi sobie uświadomić, iż na odtworzenie i modernizacje dróg gmina już
takiej dużej ilości środków nie pozyska. Stąd sięga się po środki z obligacji i kredytów.
Takiej sytuacji prawdopodobnie w całej historii Lędzin już nie będzie. Kolejno
stwierdził, że wykonanie przepompowni wód deszczowych na ul. Kontnego, na którą
gmina zapożycza się w wysokości 500 tys. zł  jest bardzo ważne, gdyż jest to najniżej
położony punkt w Lędzinach gdzie występują zalania i trzeba teraz to wykonać kiedy
następuje modernizacja sieci kanalizacyjnej ponieważ w innym czasie gmina
prawdopodobnie nie wykonała by tego w ogóle.

 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Władysław Trzciński sprostował
wypowiedzieć Wiceprzewodniczącego Rady tłumacząc iż chodzi o ul. Kupilasa.

 Przewodnicząca Rady przypomniała iż tematem obecnego punktu porządku obrad jest ul.
Zawiszy Czarnego.

 Radna Krystyna Wróbel wypowiedziała się w trybie ad vocem do wypowiedzi
Wiceprzewodniczącego Rady K. Guta. Wyjaśniła, ze nie jest przeciwna budowaniu
przepompowni czy dołożenia do Kuchni Miejskiej gdyż uważa, ze to trzeba wykonać, ale



14

chciałaby aby mieszkańcy na ul. Hołdunowskiej mogli spokojnie spać i aby ich nie
zalewało fekaliami.

 Przewodnicząca Rady przypomniała po raz kolejny iż tematem obecnego punktu
porządku obrad jest ul. Zawiszy Czarnego.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze w czasie kiedy zalewało ul. Hołdunowską fekaliami była
tam tylko kanalizacja ogólnospławna, teraz jest ona rozdzielona na sanitarną i deszczową.
Po za tym ul. Hołdunowską zlewały się całe domki fińskie poprzez ul. Ruberga. Teraz
kanalizacja deszczowa z tamtego regionu przez ul. Rubegra przechodzi prostopadle przez
ul. Hołdunowską i idzie w ul. Gajową i tam odchodzi dopiero do kanału. Taka sama
sytuacja ma miejsce na ul. Palmowej, gdzie kanalizacja deszczowa przechodzi
prostopadle do ul. Hołdunowskiej. Kolejno wyjaśnił, ze na życzenie radnych Prezes
Buchta może przedstawić jak wygląda przebieg kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
tamtym rejonie.

 Radna K. Wróbel wypowiedziała się w trybie ad vocem do wypowiedzi Burmistrza
Miasta. Wyjaśniła, że Burmistrz przez swoją wypowiedź mówi mieszkańcom, iż mogą
spać spokojnie gdyż ich nie zaleje. Wczoraj na spotkaniu nieformalnym pytała o średnicę
rur kanalizacji deszczowej na ul. Hołdunowskiej, na co otrzymała odpowiedź iż jest to
Fi800.  Stwierdziła, ze na ul. Hołdunowskiej rury kanalizacji deszczowej nie mają Fi800,
tylko Fi300, Fi500 najwięcej. Chciałaby aby tak było, iż zalań na ul. Hołdunowskiej nie
będzie. Dodała jednak, że ona woli działać prewencyjnie, lepiej zapobiegać niż gasić
pożar.

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że to nie Burmistrz Miasta czy Prezes Spółki Partner decyduje
jakie mają być średnice rur kanalizacji deszczowej czy sanitarnej gdyż to jest kwestia
projektantów. Dodał, że można tylko sugerować średnicę rur. Kolejno przypomniał, iż na
ul. Kupilasa projektanci zaprojektowali tam Fi800 i ich zdaniem taka średnica powinna
wystarczyć. Gmina robi tam specjalnie przepompownię w razie nawałnic. Dodał, że to jest
porządny projekt i żaden projektant nie da sobie ingerować w projekt, gdyż w grę wchodzą
środki unijne. Te wszystkie projekty przed rozpoczęciem były zatwierdzone przez
Warszawę, a nawet niektóre rzeczy były zatwierdzane przez Brukselę. Wyjaśnił również,
że kanalizacja, która wcześniej przechodziła przez ul. Hołdunowską teraz tylko przecina
ul. Hołdunowską i jest rozdzielone na 3 części. W ul. Hołdunowską nie wchodzi
kanalizacja poza tą, która należy do ul. Hołdunowskiej. Odnośnie zapewnień wyjaśnił, że
nikt nikogo nie zapewni iż w razie kataklizmu nic się nie stanie i np. przepompownia na ul.
Kupilasa poradzi sobie.

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/361/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (ul. Zawiszy Czarnego), została
podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad 9f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: A. FREDRY, HOŁDUNOWSKIEJ I

GWARKÓW W LĘDZINACH – ETAP I

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

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/362/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach – etap I, została podjęta i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 9g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z

DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
LĘDZINACH ZA ROK 2013

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że Dyrektorka MOPS Pani Aleksandra Skwara – Zięciak
przedstawiła radnym na piśmie zmiany wprowadzone w treści sprawozdania, o których była
mowa na posiedzeniach komisji. Zwróciła się o dołączenie pisma do sprawozdania.
Projekt uchwały otrzymał pozytywną 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
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/363/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok
2013, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 9h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „SPRAWOZDANIA Z

REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013”

Projekt uchwały 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 uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/364/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie przyjęcia
„Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,
została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad 9i.
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

Projekt uchwały otrzymał pozytywną 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
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/365/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 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 12 do protokołu.

Ad 9j.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/04/99 Z

DNIA 29.04.1999 R. W SPRAWIE ZAŁOŻENIA GIMNAZJUM NR 2 W
LĘDZINACH

Projekt uchwały otrzymał pozytywną 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
Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt
uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/366/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 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 13 do protokołu.
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Ad 9k.
PODJĘCIE UCHWAŁY W POPARCIA STANOWISKA REGIONALNYCH

ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH - SYGNATARIUSZY
OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI

SAMORZĄDOWYCH W SPRAWIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU
USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA

RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO ORAZ ZMIANIE
NIEKTÓRYCH USTAW (PROJEKT Z 30 SIERPNIA 2013 R. - DRUK

SEJMOWY NR 1699)

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku
Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu, Finansów i
Samorządności.

 Wiceprzewodniczący rady K. Gut stwierdził, ze jest zażenowany gdyż musi głosować
przeciwko swojemu Prezydentowi. Dodał, że inna perspektywa jest w Warszawie, a inna
w kraju.

W wyniku dalszych braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Żołny o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała
projekt uchwały pod głosowanie.

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

Uchwała nr XLVII/367/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2014 roku w sprawie poparcia
stanowiska regionalnych organizacji samorządowych - sygnatariuszy Ogólnopolskiego
Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz
zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. - druk sejmowy nr 1699), została
podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 10.
INFORMACJE

 Przewodnicząca Rady poinformował, że wpłynął wniosek Pana Leszka Kwita w sprawie
zachowania budynku „Martineum” (porodówka) jako obiektu historycznego
(zabytkowego) stanowiącego majątek Miasta Lędziny w bezpośrednim zarządzie z
przeznaczeniem na działalność społeczno – kulturalną stanowiące załącznik nr 15 do
protokołu. Kolejno poinformowała, że Urząd Miasta potrzymał pismo adresowane do
Wiceprzewodniczącego rady K. Guta informujące iż jego osoba znalazła się w gronie
laureatów konkursu „Samorządowiec Roku” i otrzymał Złoty Klucz 2013, pismo stanowi
załącznik nr 16 do protokołu. Kolejno odczytała pismo skierowane od Mieszkańców
Goławca i Górek w sprawie wymiany nawierzchni ul. Goławieckiej od szkoły do ulicy
Szenwalda wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej stanowiące załącznik nr 17 do
protokołu.

 Radny Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Władysław Trzciński wyjaśnił, ze pochylił się
nad sprawą ul. Hołdunowskiej sięgając do materiałów kopalni z lat 1892. Na terenie ul.
Hołdunowskiej w przeciągu lat przez kopalnię Piast jest wybrany pokład 207, 208, 209,
211, 212, miało to miejsce aż do roku 1972 roku, kiedy nastąpiło połączenie z kopalnią
„Ziemowit”. Kopalnia „Ziemowit” wybrała pokład 215 i 318. Od szybu Piat po ul.
Zamkową ciągnie się uskok Piastowski, który ma rzut 90 m przy Hołdunowkiej.
Wydobycie odbywało się na zasadzie stawiania słupów i w tej chwili następuje



18

reaktywacja starych zrobów. Dodał, że ul. Hołdunowska, ul. Gajowa i ul. Murckowska
obniżyły się o 19 m od lat 50. Stwierdził, że te działania, które zostały teraz wykonane
niewiele dadzą, gdyż jeśli podniesie się woda w Potoku Przyrwa na wysokość 1,5 m
wyżej to przy normalnych opadach jest 60 cm wyżej w studzience. Być może jak Potok
Przyrwa zostanie pogłębiony o 1,3 m to powstanie rezerwa. W tej chwili roboty na
Potoku Przyrwa są wstrzymane, gdyż Wojewoda nie dał środków na ten cel. Następnie
wyjaśnił, że prawda odnośnie ul. Trzcinowej była taka, że powiat musi wziąć kredyt albo
mieć własne środki, żeby zrobić ul. Lędzińską na odcinku 400 metrów, gdyż
„powodziówka” w to nie wchodziła, bo następuje budowane nowej drogi. Zostało to
przygotowane i nagle 3 radnych z jego grupy głosowało przeciwko. Dodał również, że
powiat dostanie środki z „powodziówki” na ul. Hołdunowską. Sprawa jest na 99% i ul.
Hołdunowska oprócz ronda zostanie wykonana w całości do drogi S1. Dodał, że udało
mu się załatwić wszystkie sprawy terenowo prawne odnośnie ronda na ul. Hołdunowskiej
tj. uzyskać wszystkie wymagane zgody mieszkańców. Złożył podziękowania
mieszkańcom, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż gruntu pod budowę ronda. Dodał, że
jest gotowa dokumentacja z uzyskanymi wszystkimi zgodami tym samym budowa ronda
na ul. Hołdunowskiej zostanie wpisana do przyszłorocznego budżetu Powiatu. Odnośnie
krawężników na ul. Ułańskiej wyjaśnił, że musi zostać on położony, aby Powiat mógł
wyasfaltować drogę, być może chodnik na ul. Ułańskiej zostanie wykonany w przyszłym
roku. Taka sama sytuacja jest na ul. Goławieckiej plus wykonanie ścieżki rowerowej.
Uzupełnił wypowiedź Starosty odnośnie ul. Podmiejskiej tłumacząc iż znalazły się środki
na nią ponieważ Powiat nie otrzymał „schetynówki” na ul. Nowo Zachęty w Imieliniu. Z
tej inwestycji został ściągnięty 1 mln zł na ul. Podmiejską. Następnie przedstawił
przebieg Sesji Powiatowej, na której miało miejsce przegłosowanie zaciągnięcia kredytu
na ul. Hołdunowską.

 Radny Eugeniusz Chrostek w imieniu Piotra Czerniaka zaprosił zebranych na mszę św. w
intencji Strażaków, która odbędzie się 3 maja o godzinie 9.00 w Kościele pw. Św.
Klemensa.

 Burmistrz Miasta podziękował wszystkim za obecność na otwarciu Placu Farskiego.

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 XLVII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI

Liczba załączników: 17

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


