PROTOKÓŁ nr VI/2015
obrad z VI Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji
odbytej w dniu 26.02.2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55
Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miasta radna Elżbieta Ostrowska powołując się na art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy
Miejskiej Lędziny o godzinie 16.00 otworzyła obrady słowami:
OTWIERAM VI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ( 2014 – 2018)
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała radnych, Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel,
Skarbnik Miasta Panią Dorotę Przybyła, Adwokata Pana Łukasza Zakręta oraz Adwokata Pana
Marcina Matuszyńskiego. Kolejno powiała zaproszonych gości na Sesję m. in. Wicestarostę
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pana Henryka Barcika, radnego Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego Pana Marka Spyrę, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu
Miasta. Powitała również Komendanta Straży Miejskiej Pana Jana Słoninkę, Kierownika
Miejskiego Zarządu Budynków Panią Małgorzatę Brańkę, mieszkańców oraz przedstawicieli prasy.
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.
Ad 2.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku oraz
protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 stycznia 2015 roku.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez
5.
6.
7.
8.

Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżetu miasta na 2015 rok;
b) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;
c) pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego;
d) zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2015-2017 będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach;
e) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”
Spółka z o.o.;
f) ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Partner” spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą
Rady Miasta Lędziny nr ...... z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie
Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o.;
g) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. - kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO - TECH z siedzibą w Łaziskach
Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej
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w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na
urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych;
h) skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny.
9. Informacje.
10. Zakończenie.
 Przewodnicząca Rady zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 8i
projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnej Anny Wysockiej.
W wyniku dalszych zgłoszeń do porządku obrad Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
porządek obrad z proponowaną zmianą.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
W wyniku przebiegu głosowania do porządku obrad został wprowadzony nowy punkt 8i o treści:
odwołania ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej radnej Anny Wysockiej.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z IV SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 22
STYCZNIA 2015 ROKU ORAZ PROTOKOŁU Z V NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY
MIASTA LĘDZINY Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
poniższych protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV Sesji Rady
Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
oraz
zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z
dnia 29 stycznia 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad 4.
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA
ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ, UMÓW I
ANEKSÓW DO UMÓW
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Aleksander Koziol przedstawił sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykonania uchwał Rady Miasta, podpisanych umów,
wydanych zarządzeń, które stanowi załącznik nr 2 do powyższego protokołu.
Ad 5.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM.

Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel przedstawiła sprawozdanie z wykazu zarządzeń, umów i
aneksów do umów w okresie międzysesyjnym od 17 stycznia 2015 r. do 20 lutego 2015 r.
stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. Następnie przedstawiła sprawy prowadzone przez
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Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015 r.:
1)
W dniu 30.01.2015 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w
celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, jak
również zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przetargu w wyznaczonym terminie tj. do 19 lutego 2015 roku złożono 11 ofert. Obecnie trwa
ich badanie.
W związku z realizacją powyższego zadania na terenie Ośrodka „Zalew” zabudowano dwie
tablice informacyjno-pamiątkowe o dofinansowaniu zgodnie wytycznymi w zakresie promocji, jak
również dokonano w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim aktualizacji Wniosku o
dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2)
Przygotowano Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zadania pn.: Budowa
oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska - etap II. W dniu 13.02.2015 roku ogłoszono przetarg
nieograniczony na realizację powyższych robót w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również
zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Udzielono wyjaśnienia na
zapytania wykonawców.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2015 roku o godz. 8.50.
3)
W związku z możliwością refundacji części poniesionych kosztów zrealizowanego zadania
pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 w Lędzinach”, który znalazł się na liście rezerwowej projektów zgłoszonych do
dofinansowania w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, dokonano aktualizacji
harmonogramu kwartalnego poniesionych wydatków w zadaniu.
4)
W wyniku wniesionego powtórnie odwołania od zaproponowanej przez ubezpieczyciela tj.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. kwoty odszkodowania za zalanie Miejskiego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, będące następstwem awarii kranu,
Ubezpieczyciel przyznał Gminie łączne odszkodowanie w kwocie 24.092,44 zł, umożliwiające
pokrycie niezbędnych kosztów związanych z zalaniem obiektu.
5)
Trwa analiza i przygotowywanie zakresu przedmiotowego związanego z zamiarem złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach programu ministerialnego „MALUCH”, obejmującego
utworzenie żłobka w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w części obiektu zajmowanej obecnie
przez Miejskie Przedszkole nr 1.
6)
Przygotowano
dokumentację
zgłoszeniową
zadania
REWITALIZACJA
HISTORYCZNEGO CENTRUM LĘDZIN - PLAC FARSKI do konkursu Top Inwestycje
Komunalne 2015.
Kolejno przedstawiła wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Infrastruktury i Gospodarki
Miejskiej w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015:
1. Wyłoniono wykonawcę konserwacji sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta
Lędziny w 2015r., którym jest firma „Elektroserwis” s.c. Barbara i Dariusz Wachowiak,
Mysłowice ul. Powstańców 15b. Umowa została podpisana w dniu 2.02.2015r.
2. Trwają konsultacje z Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach w sprawie wydłużenia
linii autobusowej nr 253 do przystanku Ławki – Berger.
3. Prowadzące są bieżące sprawy z zakresu kompetencji Wydziału.
Następnie przedstawiła wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w okresie międzysesyjnym w styczniu 2015 r.:
1. Na dzień 5 marca 2015 r. zostały ogłoszone trzecie przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach:
- działka nr 2761/25 o pow. 0,0139 ha, cena wywoławcza 6 400,00 zł (VAT
zwolniony),
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Ad 6.








działka nr 2762/25 o pow. 0,0148 ha, cena wywoławcza 6 800,00 zł (VAT
zwolniony).
Na dzień 9 marca 2015 r. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej 6 w Lędzinach, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym typu fińskiego, działki nr 1575/210, 1557/214 o łącznej pow.
0,0699 ha. Cena wywoławcza 80 000,00 zł (VAT zwolniony).
Na dzień 20 marca 2015 r. zostały ogłoszone pierwsze przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Różanej w Lędzinach:
- działka nr 3257/272 o pow. 0,1165 ha, cena wywoławcza 81 000,00 zł (VAT
zwolniony),
- działka nr 3256/272 o pow. 0,1132 ha, cena wywoławcza 79 000,00 zł (VAT
zwolniony),
- działka nr 3253/272 o pow. 0,1234 ha, cena wywoławcza 91 000,00 zł (VAT
zwolniony).
Na dzień 30 marca 2015 r. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Fredry w Lędzinach, działka nr
548/51 o pow. 0,0029 ha. Cena wywoławcza 1 300,00 zł (+VAT 23%).
Na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci gazowej" na parcelach nr
2575/49, 2582/49, 2579/49 położonych w rejonie ul. Paderewskiego w Lędzinach
(rozbudowa sieci gazowej z przyłączeniem do budynku jednorodzinnego).
Na wniosek Silesian Sun Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 20kV na parcelach nr
126/13, 318/75, 105/15 położonych w rejonie ul. Wygody w Lędzinach, w celu
wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Janusz Gondzik zwrócił się z zapytaniem do Wicestarosty Powiatu Bieruńsko –
Lędzińskiego Pana Henryka Barcika o podanie szczegółów na temat planowanych
remontów na ul. Hołdunowskiej tj. budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Murckowskiej,
Hołdunowskiej i Gwarków.
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik poinformował, że w
tym tygodniu w poniedziałek Starosta Powiatu Pan Bernard Bednorz odebrał promesę na ul.
Hołdunowską w wysokości 2,5 mln zł. Uzgodnienia co do szczegółów realizacji inwestycji
prowadzone są wspólnie z Panią Burmistrz Lędzin. Odnośnie drugiej inwestycji tj. budowy
ronda poinformował, że Powiat jest już po przetargu na to zadanie, firma która wygrała
przetarg chce jak najszybciej rozpocząć prace. Na koniec wypowiedzi dodał, że liczy na
współpracę podczas realizacji inwestycji z Panią Burmistrz oraz Radą Miasta Lędziny.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Marek Spyra
poinformował, że we wtorek w tym tygodniu miało miejsce walne zebranie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach, na którym była obecna również Pani Burmistrz. Na
zebraniu członkowie Stowarzyszenia wysunęli wniosek aby chodniki, które buduje zarówno
Powiat i Gmina budować w technologii fazowej tzw. gładka płytka chodnikowa.
Uzasadniane to było w ten sposób iż osoby, które poruszają się na wózkach odczuwają duże
wstrząsy. Temat był już konsultowany z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz
Panem Starostą, który zakomunikował iż inwestycje, które będą teraz z Lędzinach
realizowane będą budowane tą technologią.
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik dodał do wypowiedzi
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu iż chodniki na ul. Hołdunowskiej będą budowane
technologią bez fazową natomiast na ul. Gwarków z racji łączenia się z ul. Brata Alberta w
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Imieliniu będą budowane fazowo.
Radny Tomasz Kwoka zapytał czy na zmodernizowanych drogach powstanie również
ścieżka rowerowa tak jak w przypadku ul. Lędzińskiej?
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik wyjaśnił, ze chodniki,
które wykonywane są obecnie na terenie Powiatu wykonywane są w technologii ścieżek
pieszo – rowerowych. Dodał, że takie chodniki powstaną w miejscach, w których pozwoli
na to odległość.
Radny Tomasz Kwoka stwierdził, że chodnik może być ścieżką rowerową jeżeli na
szerokość minimalnie 2,5 m.
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik technologia, która
stosowana jest w Powiecie to chodniki 2 m, z czego 60 cm pas przeznaczony jest dla
rowerów.
Radny Tomasz Kwoka stwierdził, ze jest to ścieżka rowerowa tylko w jednym kierunku.
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik potwierdził, że jest to
ścieżka w jedną stronę, ale jak spojrzy się na ul. Lędzińską czy ul. Hołdunowską to ścieżki
będą po oby dwóch stronach.
Radny T. Kwoka zapytał czy w przypadku ul. Gwarków ścieżka rowerowa będzie tylko w
jedną stronę?
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pan Henryk Barcik odpowiedział
twierdząco.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że na ostatniej Sesji Rady Miasta radny Janusz Gondzik
zaproponował aby na dzisiejsze posiedzenie została zaproszona Kierownik Miejskiego Zarządu
Budynków Pani Małgorzata Brańka. Tym samym zwróciła się do Pani Kierownik o powiedzenie
kilku słów na swój temat.
 Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Pani Małgorzata Brańka przedstawiła swoją
osobę, zaprezentowała swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową oraz przedstawiła kilka
podstawowych informacji na temat zakresu prac i obowiązków jakim będzie zajmował się
Miejski Zarząd Budynków.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel podziękowała Pani Kierownik jednocześnie
wyjaśniając iż sprawdzała dokładnie zakres działań i zadań jakie posiada Pani Kierownik,
których jest bardzo dużo. Dodała, że według Pani Skarbnik, będzie zapewniono lepsza
kontrola. Przed Panią Kierownik jest wielkie wyzwanie, potrzebna jest wzajemna
współpraca z czego wyraziła radość. Natomiast jak będą jakieś pytania ze strony radnych
zwróciła się z prośbą o wcześniejsze zasygnalizowanie aby Pani Kierownik mogła się
przygotować.
Ad 7.

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

Brak wolnych wniosków i oświadczeń ze strony radnych.
Ad 8a.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/31/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie zmian w budżetu
miasta na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad 8b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/32/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie pomocy finansowej
dla Województwa Śląskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 8c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU
BIERUŃSKO – LĘDZIŃSKIEGO
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/33/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie pomocy finansowej
dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 8d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WIELOLETNIEGO PLANU
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH W GMINIE LĘDZINY NA LATA 2015-2017 BĘDĄCYCH W
POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER”
SPÓŁKA Z O.O. W LĘDZINACH
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/34/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie
Lędziny na lata 2015-2017 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 8e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W
GMINIE LĘDZINY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„PARTNER” SPÓŁKA Z O.O.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zdzisława Rudola o odczytanie numeru i tytułu projektu uchwały. Kolejno poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
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Stan radnych: 14, „za” – 9 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała nr VI/35/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o., została podjęta i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA DOPŁATY DO CEN ZA ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ „PARTNER” SPÓŁKA Z O.O. W LĘDZINACH ZATWIERDZONYCH
UCHWAŁĄ RADY MIASTA LĘDZINY NR VI/35/15 Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R. W
SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE LĘDZINY DLA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „PARTNER” SP. Z O.O.
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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” – 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała nr VI/36/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie ustalenia dopłaty do
cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”
spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr VI/35/15 z dnia 26
lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”
sp. z o.o., została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 8g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE - NA CZAS
OZNACZONY DO 31 GRUDNIA 2015 R. - KOLEJNEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE
DZIERŻAWY SPÓŁCE Z O.O. MIKO - TECH Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY,
POŁOŻONEJ W LĘDZINACH PRZY UL. WYGODY (NA TERENIE TZW. WOPIENKI),
Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE TYMCZASOWEGO SKŁADOWISKA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/37/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie - na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy
Spółce z o.o. MIKO - TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw.
Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych,
została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad 8h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA
MIASTA LĘDZINY
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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 VI/38/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie skargi na działalność
Burmistrza Miasta Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 8i.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU OSOBOWEGO
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, REKREACJI, OCHRONY ZDROWIA I
POMOCY SPOŁECZNEJ RADNEJ ANNY WYSOCKIEJ
W wyniku braku uwag Przewodnicząca Rady 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” – 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 7 głosów
Uchwała nr VI/39/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 roku w sprawie odwołania ze składu
osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
radnej Anny Wysockiej, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 9.

INFORMACJE

 Przewodnicząca Rady poinformowała o wpływie do Biura Rady Miasta następujących pism:
1. Zaproszenie w sprawie przystąpienia do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.
Stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
2. Pismo od spółki MASTER dot. uroczystego otwarcia Międzygminnego Zakładu
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach dn. 06.03.2015
r., a także organizacji Dnia Otwartego dla mieszkańców gminy na terenie zakładu dn.
14.03.2015 r. Stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
3. Pismo od Rady Gminy Gorzyce przekazujące uchwałę Nr IV/33/15Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22.01.2015 r. w sprawie poparcia Uchwały Nr LXI/557/2014 Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu
Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w
Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara oraz Rady Miasta Ustroń w przedmiotowej
sprawie. Stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
4. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przystąpienia do projektu
unijnego mającego m. in. na celu opracowanie spójnego zintegrowanego systemu
monitorowania i diagnozowania popytu na opiekę i podaż różnych form sprawowania
opieki oraz ich różnorodnych uwarunkowań z wykorzystaniem danych statystyki
publicznej i danych administracyjnych. Stanowi załącznik nr 16 do protokołu
5. Pismo od Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta Lędziny w sprawie dostępności
sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego za 2014 rok. Stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Następnie odczytała ogłoszenia zamieszczone w BIL – u „Lędziny teraz!”, stanowiące
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załącznik nr 18 do protokołu. Kolejno poinformowała iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali
druki oświadczeń majątkowych. Uzupełniony druk oświadczenia o stanie majątkowym za
2014 rok należy złożyć w dwóch egzemplarzach do Biura Rady w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia br. Wszelkie pytania należy kierować do Biura Rady.
 Radny Janusz Gondzik poinformował iż w dniu dzisiejszym odbyły się 3 rozgrywki gminnej
Ligii szachowej szkół podstawowych i gimnazjalnych. Transport do gminy Bojszowy dzięki
uprzejmości Pani Burmistrz został zapewniony. Rozgrywki wygrała SP 1 z Lędzin oraz
Gimnazjum nr 1 z Lędzin.
 Wiceprzewodniczący Rady poinformował o wpływie do Biura Rady Miasta dwóch
podziękowań. Pierwsze zostało skierowane na ręce Przewodniczącej Rady Pani Elżbiety
Ostrowskiej za wsparcie XXIII Finału WOŚP. Natomiast drugie podziękowanie zostało
skierowane do Rady Miasta Lędziny Miasta Lędziny za wsparcie XXIII Finału WOŚP.
Kolejno poinformował, że w ubiegłą sobotę i niedzielę Bieruński Ośrodek Sportu i
Rekreacji organizował turnieje piłki nożnej dla drużyn powiatu oraz drużyn z Tychów.
MKS Lędziny grupa „Młodziki” zajęli 2 miejsce w rozgrywkach sobotnich, natomiast w
rozgrywkach juniorów w niedzielę drużyna MKS również zajęła 2 miejsce. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został piłkach z MKS Lędziny. Na koniec w swoim imieniu oraz w
imieniu Pani Burmistrz zaprosił w sobotę 28 lutego br. na IX Turniej Lędziny CUP 2015 o
Puchar Burmistrza Miasta Lędziny, który organizowany jest na sali w FRSKFiT.
Ad 9.

ZAKOŃCZENIE

Przewodnicząca Rady Miasta działając zgodnie z obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym i
Statutem Gminy Miejskiej Lędziny oraz porządkiem obrad, zakończyła obrady Sesji Rady Miasta
słowami:
ZAMYKAM OBRADY VI SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI
Liczba załączników: 18
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
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