
1 

 

PROTOKÓŁ nr II/2014 

obrad z II Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji 

odbytej w dniu 04.12.2014 r. 

w Sali Widowiskowo  Kinowej „Piast” przy ul. Lędzińskiej 55  

oraz 

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 

 

Ad 1.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta radna Elżbieta Ostrowska powołując się na art. 29a ust. 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) o godzinie 15.00 otworzyła obrady 

słowami:  

OTWIERAM II SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VII KADENCJI ( 2014 – 2018) 

 

Przewodnicząca Rady serdecznie powitała radnych i zaproszonych gości. W szczególności 

Burmistrza Miasta Pana Wiesława Stambrowskiego, Burmistrza-Elekta Panią Krystynę Wróbel, 

Zastępcę Burmistrza Miasta Pana Marka Bania, Sekretarz Miasta Panią Alicję Bobiec, Skarbnik 

Miasta Panią Dorotę Przybyła, Panią mecenas Wiolettę Wołek – Reszka. 

Zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie 

zwołania sesji Rady Miasta Lędziny w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Lędziny 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

Ad 2.  

WRĘCZENIE BURMISTRZOWI ZAŚWIADCZENIA O WYBORZE 

  

Przewodnicząca Rady zwróciła się do  Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Urszuli 

Pomietło – Rudol oraz Zastępcy Pani Urszuli Klyczka o wręczenie zaświadczenia.  

   

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Urszula Pomietło – Rudol zakomunikowała, że 

Miejska Komisja Wyborcza działając zgodnie z art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks 

Wyborczy nr 21, poz.112 z późniejszymi zmianami zaświadcza, iż w wyborach które się odbyły w 

dniu 30 listopada 2014 roku Burmistrzem Miasta Lędziny została wybrana Pani Krystyna Wróbel.  

 

Kolejno Przewodnicząca Rady poprosiła o powstanie i wprowadzenie sztandaru Urzędu Miasta 

Lędziny.  

 

Ad 3.  

ŚLUBOWANIA BURMISTRZA 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na podstawie art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z późniejszymi zmianami, objęcie obowiązków przez nowo 

wybranego Burmistrza następuje z chwilą złożenia przez niego wobec rady gminy ślubowania. 

Następnie zwróciła się do Pani Krystyny Wróbel o złożenie ślubowania.  

 

Pani Krystyna Wróbel odczytała słowa ślubowania: „Obejmując Urząd Burmistrza Miasta, 

uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko 

dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta. Tak mi dopomóż Bóg.”  
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Burmistrz.  

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel, cyt.: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo. Z woli mieszkańców Lędzin złożyłam przed Wami uroczyste ślubowanie Burmistrza 

Miasta Lędzin. Ślubowanie, które traktuje jak swoje kredo i obowiązek w służbie wszystkich 

mieszkańców Lędzin. Doskonale wiem, że fundamentem naszego miasta nie są ani mury 

budynków, ani ulice. Nasze miasto tworzą wspaniali ludzie, którzy tu mieszkają. To My 

Lędzinianie jesteśmy fundamentem naszego miasta i to My jesteśmy za nie odpowiedzialni. A 

My samorządowcy szczególnie. To na nas samorządowcach spoczywa obowiązek takiej pracy 

aby obywatele naszego miasta czuli się w Lędzinach naprawdę tak jak u siebie w domu. Aby tu 

budowali swoją przyszłość, aby w naszym mieście chcieli żyć. Tego mandatu zaufania nie 

możemy zawieść. Jestem przekonana, że razem uda nam się stworzyć jeszcze bardziej przyjazne 

i nowoczesne miasto. Miasto, które będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby i wymagania 

mieszkańców tych młodszych i tych starszych. Szanowni Państwo to dla mnie ogromne 

wyróżnienie przemawiać dzisiaj przed Państwem. Pragnę podziękować mieszkańcom Lędzin, 

którzy udali się na wybory i oddali głosy na swoich kandydatów. To ważne i naprawdę 

odpowiedzialne, że coraz bardziej świadomie umiemy korzystać z prawa do głosowania, z 

przywileju jakim są w pełni wole wybory. Szczególnie dziękuję tym, którzy mi zaufali i oddali 

na mnie swój głos. To dzięki Wam jestem pierwszą w historii naszego powiatu Burmistrzem 

kobietą. Dziękuje również tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów. Mam nadzieje, 

że wszyscy wspólnie będziemy budowali bezpieczne i nowoczesne Lędziny w duchu dialogu, 

współpracy i szacunku dla siebie. Gratuluje wszystkim radnym VII Kadencji. Jestem pewna, że 

będziecie pracować dla dobra i pożytku mieszkańców. Macie w tym względzie moje wsparcie, a 

jednocześnie ja liczę na Państwa przychylność w mojej pracy. Proszę nie zwiedzmy zaufania 

jakim obdarzyli nas Lędzinianie. To dzięki nim i dla nich jesteśmy. To dzięki nim i dla nich 

pracujemy. Nie możemy o tym zapomnieć. Pognę również podziękować ustępującemu 

Burmistrzowi Panu Wiesławowi Stabrowskiemu oraz radnym Rady Miasta VI Kadencji za ich 

pracę na rzecz miasta. Dziękuję.” 

 

Kolejno Przewodnicząca Rady poprosiła o powstanie i wyprowadzenie sztandaru Urzędu Miasta 

Lędziny. 

 

Po wyprowadzeniu sztandaru poinformowała, że dalsze obrady po przerwie będą kontynuowane na 

sali sesyjnej Urzędu Miasta (011). Następnie ogłosiła 15 min przerwy. 

 

Obrady zostały wznowione.  

 

Przewodnicząca Rady na podstawie § 28 Statutu Gminy Lędziny zawnioskowała o wprowadzenie 

do porządku obrad punktów: 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel, 

b) odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Edwarda Urbańczyka, 

c) odwołania ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego 

Janusza Gondzika. 

5. Informacje. 

Tym samym poprzedni punkt 4 staje się punktem 6. Następnie zwróciła się do radnych z 

zapytaniem kto jest za zmianą proponowanego porządku obrad, przypominając iż do zmiany 

porządku obrad jest potrzeba bezwzględna większość głosów. 

 

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

Zmiany porządku obrad zostały przegłosowane jednogłośnie.  

 

Ad 4a. 
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PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA 

BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY KRYSTYNY WRÓBEL 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w dniu 4.12.2014 r. na ręce Przewodniczącej Rady Miasta 

wpłynął projekt uchwały zgłoszony przez grupę radnych w sprawie wysokości wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta VII kadencji. Wysokość wynagrodzenia została określona na poziomie 

dotychczasowego wynagrodzenia burmistrza VI kadencji. Projekt uchwały radni otrzymali w 

materiałach w dniu  dzisiejszym i był on poddany pod opinię Komisji Budżetu Finansów i 

Samorządności.  

 

 Radny Aleksander Koziol zawnioskował o obniżenie wynagrodzenia Pani Burmistrz do 

poziomu realnych wartości tj. do kwoty 10 tys. zł brutto.  

 Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Rudol zapytał czy wnioskowana propozycja została 

złożona na piśmie i czy została poparta stosownymi paragrafami? Dodał, że ta uchwała 

powinna być przygotowana.  

 Radny Aleksander Koziol wyjaśnił, że projekt uchwały nie został przygotowany.  

 Radca Prawny Wioletta Wołek – Reszka w jej ocenie wniosek został złożony w trybie § 51 

Statutu jako poprawka do przedłożonego projektu uchwały  w związku z czym w pierwszej 

kolejności należy zagłosować nad poprawkami najdalej idącymi. Zwróciła również uwagę na 

to, że w projekcie uchwały kwoty wynagrodzenia zostały podane z rozbiciem na poszczególne 

składniki i wydaje się iż w tym kontekście trzeba byłoby odnieść przedstawioną kwotę przez 

radnego do konkretnych składników jak są wyszczególnione w projekcie uchwały gdyż 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z takich składników wynagrodzenie Burmistrza się 

składa. Jeżeli zostanie doprecyzowana taka poprawka do uchwały to w pierwszej kolejności 

należałoby przegłosować poprawkę jeśli zostanie ona przegłosowana będzie to oznaczać iż 

uchwała będzie podejmowana z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. Natomiast jeżeli 

poprawka nie zostanie przegłosowana to pod głosowanie będzie poddana uchwała w pierwotnej 

treści.  

 Radny A. Koziol w związku z powyższym zawnioskował o przerwę 10 minutową.  

 

Przewodnicząca Rady związku ze złożonym wnioskiem ogłosiła 10 minut przerwy.  

Obrady zostały wznowione.  

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego A. Koziola o złożenie uzasadnienia do złożonego 

wniosku.  

 

 Radny A. Koziol przedstawił uzasadnienie do wniosku jaki złożył o obniżenie wynagrodzenia 

Pani Burmistrz. Zaproponował aby wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 5 020, 00 zł, dodatek 

funkcyjny 1 900,00 zł brutto, podatek za wysługę lat w wysokości 1 004,00zł brutto, dodatek 

specjalny na okres do dnia objęcia obowiązków przez Burmistrza w wysokości 30% 

wynagrodzenia czyli 2 076,00 zł brutto. To daje kwotę 10 tys. zł brutto w skali miesiąca.  

 

Przewodnicząca Rady Poddała pod głosowanie wniosek radnego A. Koziola.  

Stan radnych: 14, „za” – 5 głosów, „przeciw” - 9 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

W wyniku głosowanie wniosek upadł.  

 

W wyniku braku dalszych uwag Przewodnicząca zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” – 5 głosów, „przeciw” - 9 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 
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Uchwała nr II/6/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 roku w sprawie określenia wysokości 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel, została podjęta i  stanowi załącznik nr 

3 do protokołu. 

 

 

Ad 4b. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU OSOBOWEGO 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADNEGO EDWARDA URBAŃCZYKA 

 

W związku ze złożoną rezygnacją przez radnego Edwarda Urbańczyka Przewodnicząca zwróciła 

się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola 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 II/7/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 roku w sprawie odwołania ze składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Edwarda Urbańczyka, została podjęta i  stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

 

Ad 4c.  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU OSOBOWEGO 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I SAMORZĄDNOŚCI RADNEGO JANUSZA 

GONDZIKA 

 

W związku ze złożoną rezygnacją przez radnego Janusza Gondzika Przewodnicząca zwróciła się do 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Rudola 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 II/7/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 roku w sprawie odwołania ze składu 

osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Janusza Gondzika, została 

podjęta i  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 5.  

INFORMACJE 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła poniższe informacje: 

1. Ze względu na procedurę uchwalania budżetu Komisje powinny odbyć swoje posiedzenia 

najpóźniej w terminie od 15 do 19 grudnia w proponowanej kolejności Komisja Handlu: 

15.12.2014 r. godz. 15.30-16.00, Komisja Infrastruktury: 16.12.2014 r. godz. 15.30, Komisja 

Edukacji 16.12.2014 r. godz. 15.30, Komisja Ochrony Środowiska godz. 15.30, Komisja 

Budżetu: 15.30. Ustalone terminy przez przewodniczących proszę przekazać do biura Rady 

Miasta do dnia 5.12.2014 r. 

2. Przypominam o terminie składania oświadczeń majątkowych wszystkich radnych. Informuję 

również o możliwości udziału w spotkaniu informacyjnym w tej sprawie w poniedziałek o 

godz. 16.00 (sala 013 Urzędu Miasta), które przeprowadzi Sekretarz Miasta. 

 

Ad 6. 

ZAKOŃCZENIE 

 

Przewodnicząca Rady Miasta wobec wyczerpania porządku obrad oraz działając zgodnie z 

obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Miejskiej Lędziny, zakończyła 
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obrady Sesji Rady Miasta słowami: 

 

ZAMYKAM OBRADY II SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI 

 

 

Liczba załączników: 5 

 

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 


