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PROTOKÓŁ nr LIII/2014 

obrad z LIII Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji 

odbytej w dniu 30.10.2014 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 14.00 otworzyła obrady słowami:  

 

OTWIERAM LIII OSTATNIĄ  SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VI KADENCJI ( 2010 – 2014) 

 

Powitała zaproszonych gości, a w szczególności Pana Burmistrza Miasta Wiesława 

Stambrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marka Banię, Panią Skarbnik Dorotę Przybyłę, 

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

zgodny z prawem przebieg Sesji. Powitała radnego powiatowego Władysława Trzcińskiego, 

Dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina Pana Piotra Goja, Prezesa Spółki „Partner” Pana 

Piotra Buchtę, Dyrektor MOK Pani Joannę Figurę, Dyrektor Biblioteki Miejskiej Panią 

Joannę Wicik, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, 

Komendanta Straży Miejskiej, 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  

Sekretarz Miasta – Alicja Bobiec     

 

Ad 2.  

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 września 2014 roku oraz z 

LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 9 października 2014 roku.  

4. Informacja Komisji ds. Infrastruktury na temat stanu infrastruktury miejskiej po pracach 

kanalizacyjnych – podsumowanie na koniec VI Kadencji.  

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 - 2025; 

b) zmian w budżecie miasta na 2014 rok; 

c) poręczenia kredytu; 

d) określenia stawek podatku od środków transportowych   na 2015 rok; 

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2015 rok; 

f) opłaty od posiadania psów; 

g) ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 

h) przekazania przez gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej 

nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;  
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i) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;   

j) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu  na rzecz 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., nieruchomości 

położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”; 

k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., nieruchomości położonych w 

Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w Gminie Lędziny”. 

10. Informacje. 

11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta VI Kadencji.  

12. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych VI Kadencji.  

13. Podziękowania.  

14. Zakończenie. 

 

 Burmistrz Miasta zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad Sesji projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 

2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – 

Lędzińskiego.  

 Skarbnik Miasta dodała, że w związku z tym projektem uchwały konieczne jest 

zmienienie WPF o czym informowała na posiedzeniu Komisji Budżetu.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w przewie Sesji jaka zostanie ogłoszona komisje 

merytoryczne tj. Komisja ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności 

zbiorą się celem wydania opinii. Następnie poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza 

Miasta o wprowadzenie porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Projekt uchwały zostałby wprowadzony 

do punktu 9l porządku obrad.  

Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 

głosów.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 

sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – 

Lędzińskiego został wprowadzony do punktu 9l porządku obrad LII Sesji Rady Miasta 

Lędziny.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamacje.  

  

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LI SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 25 

WRZEŚNIA 2014 ROKU ORAZ Z LII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA 

LĘDZINY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU. 

 

Protokół z LI Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 września 2014 roku 

Stan radnych: 15, „za” -  15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” -  0 

głosów.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Protokół z LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 9 października 2014 roku 

Stan radnych: 15, „za” -  15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” -  0 

głosów.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 4.  

INFORMACJA KOMISJI DS. INFRASTRUKTURY NA TEMAT STANU 

INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ PO PRACACH KANALIZACYJNYCH – 

PODSUMOWANIE NA KONIEC VI KADENCJI. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury przedstawił informację na temat stanu 

infrastruktury miejskiej po pracach kanalizacyjnych – podsumowanie na koniec VI Kadencji, 

która stanowi załącznik nr 1 do porządku obrad.  

 

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. 

 

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. Kolejno spełniając 

wymóg ustawowy przedstawił informacje na temat oświadczeń majątkowych, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu oraz odczytał protokół z pracy Komisji Skrutacyjnej w sprawie 

rozstrzygnięcia projektu „Budżet Obywatelski w Lędzinach” stanowiący załącznik nr 5 do 

protokołu.  W dalszej części 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. 

Następnie przedstawił informacje na temat pozyskanych środków przez Urząd Miasta 

Lędziny w latach 2006 – 2014, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu oraz informacje na 

temat zadłużenia miasta Lędziny stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad 7.  

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Gut stwierdził, że w obliczu danych jakie 

przedstawił na dzisiejszym posiedzeniu Burmistrz Miasta niektóre publikacje brzmią 

„mocno egzotycznie”. Dodał, że krytyka jest nieodzowna w demokracji i nie tylko, ale 

krytyka musi być oparta o fakty i ich analizę w przeciwnym wypadku jest to zwykłe 

„krytykanctwo i czepianie się”. Cytując Pawła VI wyartykułował, że krytyka powinna 

budować, a nie burzyć. W kontekście wypowiedzi i danych zaprezentowanych przez 

Burmistrza Miasta zapytał czy dane przytoczone przez Burmistrza Miasta ukażą się w 

gazecie samorządowej, ale opisane szczegółowo w bardzo przystępny sposób oraz 

zapytał czy nakład tej gazety nie powinien być zwiększony, ponieważ z posiadanych 

informacji wiadomo, iż nie do wszystkich mieszkańców gazeta dociera. Dodał, że w 

gazecie ukazują się bardzo istotne informacje dla mieszkańców, oraz dla tych którzy nie 

powzięli dostatecznej wiedzy i bazowali na jakiś wydumanych przez siebie tylko faktach.  

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że  pytania potraktuje jako propozycje do 

przemyślenia.   

 Radna Krystyna Wróbel przypomniała wniosek, który został złożony na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności, a dotyczący wydatków i dochodów od 

stycznia 2014 roku związanych z Targowiskiem Miejskim i Placem Farskim. Dodała, że 

pisemne rozlicznie miało być dostarczone na dzisiejszym posiedzeniu niestety do jej 

osoby nic nie dotarło.  



4 
 

 Burmistrz Miasta odczytał odpowiedź na wniosek informując iż wszyscy radni tę treść 

otrzymają.  

 Radna K. Wróbel odnośnie odczytanej informacji zapytała czy Targowisko Miejskie 

utrzymuje Plac Farski? 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, ze Plac Farski utrzymywany jest ze środków Urzędu Miasta.  

 Radna K. Wróbel zapytała skąd przybywają środki finansowe? Dodała, że na komisji 

było zupełnie inaczej wyjaśnione tj. że administratorem jest jednostka o zmienionej 

nazwie czyli Miejski Zarząd Budynków. 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że nazwa jednostki zostanie zmieniona dopiero od 1 stycznia 

2015 roku.  

 Radna K. Wróbel zapytała czy zmiana nazwy jednostki będzie od roku 2016? 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zmiana nazwy jednostki będzie od roku 2015 natomiast 

administratorem Placu Farskiego jest teraz Targowisko Miejskie, a środki na ten cel 

otrzymuje od Urzędu Miasta.   

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jeśli chodzi o finansowanie jednostek zasada jest taka iż 

środki na utrzymanie jednostki otrzymują jednostki wprost z budżetu, natomiast dochody 

realizowane w 100% wpływają do budżetu gminy. Taka zasada dotyczy wszystkich 

jednostek, np. placówek oświatowych, MOPS – u czy Targowiska Miejskiego. Wszystkie 

środki na każdy wydatek poniesiony przez jednostkę pochodzi z budżetu gminy, który 

jest przedkładany Radzie do głosowanie. Kwestia jest tylko zakresów merytorycznych, 

którymi się jednostki zajmują.  

 Radna K. Wróbel zapytała czy administrowaniem Placu Farskiego zajmuje się Ryszard 

Buchta? 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że administrowaniem na Placu Farskim zajmuje się 

Targowisko Miejskie gdzie kierownikiem jest Pan Ryszard Buchta.  

 Radna K. Wróbel w związku ze złożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniem 

odnośnie podjętych zarządzeń w okresie międzysesyjnym zapytała gdzie zostało 

nasadzonych 100 drzew w obwodzie od 8 – 10 cm w gatunkach: dąb czerwony, klomb 

pospolity i jesion pospolity?   

 Burmistrz Miasta zakomunikował, że jest to bardzo szczegółowe pytanie, na które nie 

jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć.  

 Radna K. Wróbel zakomunikowała, że nie chce uzyskać szczegółowej odpowiedzi tylko 

interesuje ją gdzie te drzewa zostały posadzone, w których miejscach? 

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dla niego to jest szczegółowe pytanie.  

 Radna K. Wróbel zwracając się do Burmistrza zakomunikowała, że to on podpisał to 

zarządzenie.  

 Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jego osoba nie wskazuje miejsc gdzie mają być sadzone 

drzewa. Dodał, że Naczelnik Wydziału Infrastruktury wyszedł z Sesji aby dokładnie 

sprawdzić miejsce nasadzeń.  

 Przewodnicząca Rady zapytała radna K. Wróbel czy będzie uprzejma poczekać na 

odpowiedź do czasu przyjścia Naczelnika Wydziału, a ona w międzyczasie odda głos 

radnej Halinie Resiak? 

 Radna K. Wróbel wyraziła zgodę.  

 Radna Halina Resiak w związku z pytaniem radnej K. Wróbel dotyczącym zasad 

funkcjonowania zakładów budżetowych, wydaje jej się, że skoro 4 lata pełni się funkcje 

radnego to chyba każdy radny wie jak funkcjonują zakłady budżetowe i jednostki.  

 Radna K. Wróbel zakomunikowała radnej H. Resiak, iż wie jakie są zasady 

funkcjonowania jednostek tylko chciała się dowiedzieć na dzisiejszej sesji informacji, 

która była zupełnie inna podawana na komisji. Dodała, że radna H. Resiak do tej komisji 

nie należy.  

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że jej osoba przygotowywała informacje Panu Kierownikowi, 

która polegała na przygotowaniu odrębnej informacji dotyczącej dochodów i wydatków z 

Targowiska Miejskiego i z Placu Farskiego. Te dwa w cudzysłowie podmioty składają się 

na jedna jednostkę, a wydatki są rozdzielone na dwa zakresy działalności.  
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 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut skierował swoją wypowiedź do radnej K. Wróbel 

potwierdzając wypowiedź Pani Skarbnik jak również wypowiedź radnej Haliny Resiak. 

Dodał, że w przeciwieństwie do radnej H. Resiak jest członkiem Komisji Budżetu.  

 Radna K. Wróbel wyraziła niezadowolenie iż protokoły z posiedzeń komisji nie są 

protokołami, które odzwierciedliłyby wypowiedzi radnych na posiedzeniach komisji.  

 Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi radnej K. Wróbel odnośnie nasadzeń tłumacząc iż 

nasadzenia były poczynione  w lasku między ul. Ekonomiczną, a Mickiewicza ponieważ 

tam w dużej mierze nastąpiła wycinka topoli.   

 

Ad 8.  

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Radny Edward Urbańczyk złożył wniosek do Burmistrza Miasta z prośbą o poparcie 

przez całą Radę  Miasta. Zawnioskował aby Burmistrz Miasta użył wszelkich możliwych 

sposobów aby frez z dzielnicy Smardzowice został wykorzystany w dzielnicy 

Smardzowice. Dodał, że bardzo zależy jego osobie na stworzeniu takiej możliwości. 

Wyjaśnił również, że teraz frez asfaltowy składowany jest na podstawie porozumienia na 

działce 634/63 i na chwilę obecną posiada zgodę właściciela działki aby ten frez tam 

mógł być składowany. Zwrócił się do Przewodniczącej Rady o poddanie pod głosowanie 

jego wniosku.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut złożył oświadczenie informując iż Plac Farski służy i 

będzie służył całej społeczności. Być może niektórym się to nie podoba, ale tak jest i 

będzie. Kolejno wypowiedział się w stosunku do złożonego wniosku przez radnego E. 

Urbańczyka prostując i jednocześnie informując iż właścicielem działki, o której radny 

mówił jest jego żona i bierze to na swoją odpowiedzialność, że zgodzi się aby frez został 

przetrzymany do przyszłego roku.  W imię dobra publicznego tj. drogi Ułańskiej, Zacisze 

i Żeromskiego bez żadnej gratyfikacji z zastrzeżeniem, że po wykonanej pracy  działka 

zostanie uporządkowana.  

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad złożonym wniosek przez radnego Edwarda 

Urbańczyka.  

Stan radnych: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 

głosów.  

Wniosek został poparty przez całą Rade Miasta Lędziny.  

 

 Radny Eugeniusz Chrostek zawnioskował do Burmistrza Miasta o właściwe oznakowanie 

Placu Farskiego szczególnie windy, która nie jest ogólno dostępna na okoliczność 

Wyborów Samorządowych i osób niepełnosprawnych, którzy będą chcieli wziąć udział w 

Wyborach.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwrócił się do Burmistrza Miasta o zamieszczenie w 

miejskiej gazecie informacji na temat zmiany punktu głosowania mieszkańców ul. 

Sobieskiego ze Straży Pożarnej na pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 1. 

 Radna K. Wróbel złożyła oświadczenie, że jako Krystyna Wróbel radna VI Kadencji nie 

ma nic przeciwko temu, że istnieje Plac Farski i jest ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkańców. Jedynie wniosła prośbę, aby winda była udostępniona dla wszystkich.    

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas, której zostanie zwołane połączone 

posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności.  

Obrady zostały wznowione.  
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Ad 9a. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2014 – 2025 
  

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię połączonego posiedzenia Komisji ds. 

Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Samorządności w dniu 30 października 2014 

roku.  

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/418/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2025, została podjęta i  

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 9b. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA  

NA 2014 ROK 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Edukacji, Sportu, Rekreacji, 

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

Komisji ds. Ochrony Środowiska.  

 

W wyniku braku uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

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 LIII/419/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian w 

budżecie miasta na 2014 rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9c. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PORĘCZENIA KREDYTU  

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/420/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie poręczenia 

kredytu, została podjęta i  stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad 9d. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD 

ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   NA 2015 ROK 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i 

Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.  

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/421/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych   na 2015 rok, została podjęta i  stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. 

 

Ad 9e. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK 

PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  NA 2015 ROK 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i 

Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.  

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/422/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, została podjęta i  stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 

 

Ad 9f. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i 

Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.  

 

Radna Krystyna Wróbel zawnioskowała o imienne głosowanie.  

Przewodnicząca Rady przyjęłam to do wiadomości.  

 

W wyniku braku dalszych zgłoszeń i 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” – 13 głosów, „przeciw” – 2 głosy (radna Krystyna Wróbel), 

„wstrzymujących się” – 0  głosów. 
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Uchwała nr LIII/423/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie opłaty od 

posiadania psów, została podjęta i  stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 9g. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WZORÓW FORMULARZY 

INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i 

Porządku Publicznego, Komisji ds. Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i 

Samorządności oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska.  

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/424/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie ustalenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, została podjęta i  stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. 

 

Ad 9h. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA PRZEZ GMINĘ LĘDZINY 

ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NAUKI RELIGII 

KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, 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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/425/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie przekazania 

przez gminę Lędziny zadań z zakresu oświaty w części dotyczącej nauki religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego, została podjęta i  stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad 9i. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

NA ROK 2015 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji, 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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 
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Uchwała nr LIII/426/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, została podjęta i  stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 9j. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZWOLNIENIE Z 

OBOWIĄZKU ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU  NA RZECZ 

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER” SP. Z O.O., 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W LĘDZINACH, NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W 

GMINIE LĘDZINY” 

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/427/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu  na rzecz Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, 

niezbędnych do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”, została podjęta i  stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 9k. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE 

BONIFIKATY OD CENY ZBYCIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER” SP. Z O.O., NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONYCH W LĘDZINACH, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROJEKTU 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE LĘDZINY” 

 

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/428/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” Sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do 

realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”, została 

podjęta i  stanowi załącznik nr  18 do protokołu. 
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Ad 9k. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY MIASTA 

LĘDZINY NR L/397/14 Z DNIA 18 SIERPNIA 2014 ROKU W SPRAWIE 

UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU BIERUŃSKO - 

LĘDZIŃSKIEGO 

 

Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię połączonego posiedzenia Komisji ds. 

Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Samorządności w dniu 30 października 2014 

roku.   

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: 15, „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0  

głosów. 

 

Uchwała nr LIII/429/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, została podjęta i  stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 10.  

INFORMACJE 

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała o wpływie do Rady Miasta Lędziny niżej 

wymienionych pism: 

1.  Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 30 

września 2014 roku w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii 

Górnośląskiej 1945. Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

2. Pismo w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków 

finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie 

dochodów JST, które wpłynęło od Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Pyskowicach, Rady Miejskiej w Lublińcu, Rady Gminy Ornontowice, Rady Powiatu 

w Lublińcu oraz Rady Miejskiej w Czeladzi. Pisma w wymienionej kolejności 

stanowią załączniki do protokołu od nr 21 do nr 26. 

3. Pismo Rady Gminy Chybie w sprawie poparcia działań Rady Pracowniczej i 

Związków Zawodowych działających na terenie Wojewódzkiego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Reumatologicznego w Goczałkowicach – Zdroju.  Pismo stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu. 

4. Pismo z Kompanii Węglowej Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” Zabrze, które 

stanowi odpowiedź na podjętą przez Radę Miasta Lędziny uchwałę w sprawie 

stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową 

S.A. uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. Pismo stanowi 

załącznik nr 28 do protokołu. 

5. Pismo z Kompanii Węglowej w Katowicach, które stanowi odpowiedź na podjętą 

przez Radę Miasta Lędziny uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny 

dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową S.A. uprawnień emerytów i 

rencistów do bezpłatnego węgla. Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady odczytała informację na temat złożonych oświadczeń 

majątkowych przez radnych Rady Miasta Lędziny za 2013 rok, która stanowi załącznik 

nr 30 do protokołu. Na zakończenie odczytała Podziękowania dla Rady Miasta Lędziny 

VI Kadencji, które wpłynęło od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 

Pani Joanny Figury. Podziękowania stanowią załącznik nr 31 do protokołu.  
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 Burmistrz Miasta spełniając obowiązek ustawowy poinformował radnych o tym iż w dniu 

dzisiejszym otrzymali „Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lędziny 

za rok szkolny 2013 / 2014. Informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

 Zastępca Burmistrza Miasta Pan Marek Bania złożył informacje z 4 letniej pracy Zespołu 

ds. weryfikacji taryfy za wodę. Poinformował, że w 2010 roku straty wody w Lędzinach 

wynosiły 44%. Podczas 4 – letniej współpracy z RPWiK Tychy gmina wydała 

1 900 000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej, która jest własnością miasta 

Lędziny, natomiast przedsiębiorstwo wydało 3 mln zł na modernizację sieci 

wodociągowej terytorialnie przynależnych do Lędzin. Straty wody w Lędzinach 

zmniejszyły się od stycznia do września 2014 roku do poziomu 29%. Informacja ta 

została pozyskana od Dyrektora ds. Ekonomicznych RPWiK Tychy. Zakomunikował 

jednak, że to wcale nie przekłada się na cenę wody.  W tym samym czasie koszty zakupu 

z GPW wzrosły o 24%. Dlatego cena za wodę tak się kształtuje. Na koniec wypowiedział 

się na temat struktury sieci w Lędzinach, tzn. nie posiadania w Lędzinach dużych 

zakładów pracy, które pobierałyby wodę w RPWiK Tychy. Wtedy te koszty jednostkowe 

rozbiłyby się na większe ilości. Lędziny maja kopalnię, która posiada swoją wodę. Dodał, 

że pocieszającym jest fakt, iż GPW ma zamiar obniżyć cenę wody dla tych dostawców, 

którzy zaopatrują się tylko w GPW.  Obniżka ma być o 6 groszy. Jeśli tak się stanie to 

być może w przyszłorocznym wniosku taryfowym będzie cena na poziomie nie 

zmienionym lub wręcz przeciwnie obniżonym. Podsumowując zakomunikował, że 

Zespół to co był w stanie zrobić to zrobił czyli obniżył straty wody o 14% w przeciągu 4 

lat.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta 

zakomunikował, że granie wodą przed wyrobami jest zawsze. Kolejno odniósł się do 

informacji na temat oświadczeń majątkowych jaką przedstawiła Przewodnicząca Rady 

informując, ze ona jest jedna z tych osób które jeżdżą co roku do Urzędu Skarbowego z 

czego wyraził zadowolenie. Mniejsze zadowolenie wyraził z donosów jakie piszą na jego 

osobę do Urzędu Skarbowego. Według Wiceprzewodniczącego uchybienie brzmi bardzo 

groźnie, co nie odzwierciedla istoty sprawy, ponieważ jego uchybienie polegało na tym, 

że Naczelnik nie umiał wszystkiego odczytać w związku z czym musiał to werbalnie 

przełożyć i napisać dodatkową kartkę. Dodał, ze w Urzędzie Skarbowym stwierdzono, iż 

oświadczenie majątkowe jest bardzo dobrze napisane.  

 Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Władysław Trzciński poinformował, iż 

przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Lędzińskiej nie będzie taką 

prostą sprawą jak się wydawało gdyż trzeba wykonać projekt i słupy powymieniać. W 

związku z czym przeprosił zebranych i poinformował, że zadanie zostało wpisane do 

realizacji w przyszłym roku w kwocie 40 tys. zł. Kolejno poinformował o wysprzątaniu 

chodników na ul. Murckowskiej. Kolejno poinformował, że na 90% została do zadań 

inwestycyjnych wprowadzona modernizacja ul. Hołdunowskiej, chodnik, ścieżka pieszo 

– rowerowa na ul. Gwarków, ul. Murckowska. Wniosek został złożony do RPO. 

Dofinansowanie wygląda tak, ze gmina dokłada do zadania 1,5 mln zł, Powiat 1,5 mln zł 

i 3 mln zł Marszałek z RPO. Decyzja ma być pod koniec listopada br. Zwrócił się 

również do radnych aby zrobili wywiad środowiskowy wśród mieszkańców, czy wolą 

aby na ul. Hołdunowskiej pozostał żywopłot czy chcą go zlikwidować i pozostawić tylko 

trawnik. Kolejno poinformował, że złożył wniosek poparty podpisami 3 radnych 

powiatowych ws Kościoła św. Klemensa. W efekcie zostało przyznane 100 tys. zł z 

terminem realizacji do końca I kwartału z Ochrony Zabytków i Dziedzictwa 

Narodowego. W pierwszej kolejności chciałby, aby wykonać sygnalizację 

antywłamaniową i przeciwpożarową. Kolejno poinformował o chodniku na ul. Ułańskiej, 

który ma powstać w przyszłym roku, koszt ok. 600 tys. zł. Na zakończenie złożył 

podziękowania za 4 lata współpracy.  
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Ad 11.  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

 

Przewodnicząca Rady odczytała sprawozdanie z działalności Rady Miasta VI Kadencji, 

stanowiące załącznik nr 33 do protokołu.  

 

Ad 12.  

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI STAŁYCH  

VI KADENCJI 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczących poszczególnych komisji o 

przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za okres VI Kadencji.  

 

 Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego 

Eugeniusz Chrostek odczytał sprawozdanie z działalności komisji za okres VI Kadencji, 

stanowiące załącznik nr 34 do protokołu.  

 Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury Andrzej Zwoliński odczytał sprawozdanie z 

działalności komisji za okres VI Kadencji, stanowiące załącznik nr 35 do protokołu. 

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

Pomocy Społecznej Jerzy Żołna odczytał sprawozdanie z działalności komisji za okres 

VI Kadencji, stanowiące załącznik nr 36 do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności Edward Urbańczyk 

odczytał sprawozdanie z działalności komisji za okres VI Kadencji, stanowiące załącznik 

nr 37 do protokołu.  

 Przewodnicząca Komisji ds. Ochrony Środowiska Anna Wójcik – Ścierska odczytała 

sprawozdanie z działalności komisji za okres VI Kadencji, stanowiące załącznik nr 38 do 

protokołu. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Piątek odczytała sprawozdanie                             

z działalności komisji za okres VI Kadencji, stanowiące załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.  

Obrady zostały wznowione.  

 

Ad 13.  

PODZIĘKOWANIA 

 

 

Burmistrz Miasta wręczył podziękowanie dla Przewodniczącej Rady Miasta Lędziny. 

Następnie zakomunikował, że honorem dla niego była współpraca z Radą Miasta Lędziny VI 

Kadencji przez ostatnie 4 lata, za które nie trzeba się wstydzić i których efekty widać na 

każdym kroku i w każdym miejscu w Lędzinach. Podziękował również swoim 

współpracownikom tj. Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnikowi  Miasta, Sekretarz Miasta, 

Pani Prawnik oraz wszystkim Naczelnikom i Kierownikom Wydziałów i Referatów. 

Podziękował także Dyrektorom, Prezesom i Kierownikom gminnych spółek, zakładów i 

jednostek.  

Następnie Przewodnicząca Rady wręczyła podziękowania radnym Rady Miasta Lędziny VI 

Kadencji w kolejności: Wiceprzewodniczący Rady Kazimierzo Gut, Wiceprzewodniczący 

Rady Jerzy Żołna. Przewodniczącym poszczególnych komisji w osobach: Eugeniusz 

Chrostek, Andrzej Zwoliński, Edward Urbańczyk, Anna Wójcik – Ścierska, Krystyna Piątek 

oraz pozostałym radnym w kolejności alfabetycznej tj.: Anna Gajer, Janusz Gondzik, Błażej 

Musioł, Czesław Orzegowski, Halina Resiak, Jerzy Sklorz, Krystyna Wróbel. W następnej 

kolejności Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania Kierownikowi Biura Rady Miasta 

Pani Marioli Kaiser, Inspektorowi Biura Rady Miasta Pani Darii Buszta oraz Inspektorowi 

Biura Rady Miasta Pani Ewie Socha.  
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Przewodnicząca Rady jeszcze raz podziękowała wszystkim zebranym za współpracę.  

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady wręczyła podziękowania dla Burmistrza Miasta 

Pana Wiesława Stambrowskiego.  

 

Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem Miasta wręczyli podziękowania dla  Zastępcy 

Burmistrza Miasta Pana Marka Bania, Skarbnika Miasta Pani Doroty Przybyła, Sekretarz 

Miasta Pani Alicji Bobiec oraz Radcy Prawnego Pani Wioletty Wołek – Reszka.  

 

 Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik złożył serdeczne 

podziękowania za wszystkie zaproszenia na posiedzenia Sesyjne Rady Miasta Lędziny 

VI kadencji, gdyż sprawiał mu ten fakt radość. W jego ocenie współpraca Rady Powiatu 

z Radą Miasta Lędziny obecnej kadencji była wyjątkowa, a żeby nie być gołosłownym 

zakomunikował iż w mieście Lędziny Powiat wydał na infrastrukturę drogową i mostową 

ponad 24 mln zł.  Powiat pozyskał 77 mln zł na infrastrukturę w swojej IV Kadencji, 

natomiast od istnienia Powiatu od roku 2000 do roku 2014 na infrastrukturę powiatową 

Powiat pozyskał 108 mln zł. Stwierdził, że liczby same się obronią. Na koniec 

podziękował za osobiste ciepłe relacje  każdym z osobna.  

 Wiceprzewodniczący Rady K. Gut przyłączył się do podziękowań i złożył serdeczne 

podziękowania wszystkim Paniom radnym i Panom radnym Rady Miasta Lędziny. Jeżeli 

kogokolwiek kogoś uraził to bardzo przeprosił. Osobne podziękowania złożył Pani 

Przewodniczącej Rady Miasta Pani Teresy Ciepły za cierpliwość do jego osoby. 

Podziękował również wszystkim urzędnikom Urzędu Miasta Lędziny w szczególności 

Pani Skarbnik Dorocie Przybyle za to, że uczyła radnych budżetu. Podziękował także 

Burmistrzowi Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta. Stwierdził, ze siłą tej Rady było to iż 

każdy przyszedł z innego kierunku, ale wszyscy pojęli szybko, ze kolektywna współpraca 

prowadzi do dobrego celu, a ten cel widać na gminnych ulicach i w całym mieście. 

Złożył podziękowania na ręce Wicestarosty dla Zarządu Powiatu i członkom Rady 

Powiatu. Współpraca gminy z Powiatem rodziła się w bólach. Jeszcze w poprzedniej 

kadencji kilku radnych było akuszerami współpracy, „no ale jak te dzieciątko się 

urodziło, jak te wody odeszły to wszyscy widzimy teraz efekt tej współpracy – 

wspaniały”. Dodał, że czasami ta współpraca była szorstka, ale konstruktywna.  Na 

koniec stwierdził, że gmina Lędziny miała dobrego Burmistrza „a dobry Burmistrz jest 

jak biustonosz, w zasadzie nie potrzebny, ale podtrzymuje całość”.  

 Dyrektor MOK Lędziny Pani Joanna Figura złożyła podziękowania w imieniu 

wszystkich Dyrektorów i Prezesa Radzie Miasta Lędziny za współpracę, za dobro i 

ciepło, które płynie od radnych całkowicie i prywatnie. Bardzo serdecznie podziękowała 

za współpracę, za konstruktywne myślenie i za wspieranie wszystkich inicjatyw. 

Najważniejsze jest to, ze radni nie blokowali pomysłów za co bardzo podziękowała. Na 

koniec stwierdziła, że wszyscy spotkają się ponownie.   

 Przewodnicząca Rady w imieniu całej Rady Miasta Lędziny podziękowała za 

podziękowania, za kwiaty i życzenia.  

 Radny Eugeniusz Chrostek złożył podziękowania, które stanowią załącznik nr 40 do 

protokołu.  

 Radna Halina Resiak zakomunikowała, że jej postanowieniem wyborczym było chodzić z 

podniesioną głową po skończonej kadencji wśród swoich wyborców. Stwierdziła, ze jej 

się to udało, nie musi się wstydzić i ukrywać przez wyborcami czy mieszkańcami Lędzin. 

A to, że tak stan rzeczy ma miejsce jest zasługą wszystkich zebranych, bo to jest obraz 

miasta Lędziny. Na koniec złożyła podziękowania.  

 

Przewodnicząca Rady na koniec podziękowała jeszcze raz wszystkim radnym za współpracę, 

za zrozumienie, za wspólne działania. Stwierdziła, że świadectwem tego jest duży procent 

uchwał jakie zostały podjęte jednogłośnie.  
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Ad 14.  

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 LIII SESJI RADY MIASTA VI KADENCJI 

 

Liczba załączników: 40 

 

W tym nagranie z przebiegu obrad posiedzenia sesyjnego na płycie CD, które stanowi 

integralną część protokołu. 

Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła 

Daria Buszta 

 

Obradom przewodniczyła 
 

 


