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PROTOKÓŁ nr IX/2015 

obrad z IX Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji 

odbytej w dniu 28.05.2015 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 IX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY 

VII KADENCJI ( 2014 – 2018) 

 

Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel, Skarbnik 

Miasta Panią Dorotę Przybyła, Panią Sekretarz Joannę Warchulską-Kopeć, mecenasa Pana Bartosza 

Ostrowskiego, przybyłych na sesję gości, radnych, Dyrektorów, Naczelników Wydziałów oraz 

Kierowników Referatów Urzędu Miasta  Powitała również gości 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 VIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 kwietnia 2015 roku. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez 

Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.   

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lędzinach za 2014 rok,  

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 

Miejska Biblioteka Publiczna za 2014 rok, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2014 rok, 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2014 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny  za 2014 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu 

miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta za 2014 rok; 

d) przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej; 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu miasta za 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025; 

b) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2015 rok; 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach; 
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d) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o., nieruchomości położonej 

w Lędzinach , niezbędnej do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w Gminie Lędziny”; 

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

Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o. nieruchomości położonej w Lędzinach, 

niezbędnej do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”; 

f) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia Wojciecha Kilara 

Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach;  

g) odwołania ze składu osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska radnej Ewy Fojcik. 

h) skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  im. J.Ch. Ruberga w 

Lędzinach; 

i) uchylenia Uchwały nr VII/41/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015”; 

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2015”. 

11. Informacje. 

12. Zakończenie. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są propozycje zmian do 

przedstawionego porządku obrad.  

 

 Radna Anna Wysocka zwróciła się z zapytaniem ilu mieszkańców zgłosiło chęć zabrania głosu 

na dzisiejszej Sesji Rady Miasta? 

 

 Przewodnicząca poinformowała, że skieruje takie zapytanie po zrealizowaniu 5 punktu porządku 

obrad. 

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lędziny.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny poddała pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o 

punkt: Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lędziny: 

„za” – 2 głosy,  „przeciw” – 10 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy.  

 

Wniosek nie uzyskał wymaganej liczby głosów – projekt uchwały nie został wprowadzony do 

porządku obrad. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła wniosek ws rozszerzenia porządku obrad o punkt: 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej 

Lędziny.  

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Wniosek uzyskał wymaganą liczbę głosów, porządek obrad został poszerzony o punkt 10k. 

 

 Radny Tomasz Kostyra zawnioskował o wprowadzenie do porządku punktu: Podjęcie uchwały 

w sprawie złożenia sprostowania niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule 

prasowym z wywiadu jaki złożyła w maju br. Burmistrz Miasta Lędziny dla Dziennika 

Zachodniego w sprawie likwidacji straży miejskiej w gminie Lędziny. 

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 

„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Wniosek uzyskał wymaganą liczbę głosów, porządek obrad został poszerzony o punkt 10l. 
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Następnie Przewodnicząca poinformowała, że innych zmian nie wniesiono wobec powyższego 

porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację i po zmianach wygląda następująco:  

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30 kwietnia 2015 roku. 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez 

Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.   

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Lędzinach za 2014 rok,  

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 

Miejska Biblioteka Publiczna za 2014 rok, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2014 rok, 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2014 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2014 rok; 

b) przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu 

miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta za 2014 rok; 

d) przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej; 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok; 

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu miasta za 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025; 

b) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2015 rok; 

c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach; 

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

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o., nieruchomości położonej w 

Lędzinach , niezbędnej do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 

Gminie Lędziny”; 

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

Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o. nieruchomości położonej w Lędzinach, 

niezbędnej do realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie 

Lędziny”; 

f) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia Wojciecha Kilara 

Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach;  

g) odwołania ze składu osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska radnej Ewy Fojcik. 

h) skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  im. J.Ch. Ruberga w 

Lędzinach; 

i) uchylenia Uchwały nr VII/41/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015”; 

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2015”; 

k) powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny; 
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l) złożenia sprostowania niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule prasowym 

z wywiadu jaki złożyła w maju br. Burmistrz Miasta Lędziny dla Dziennika Zachodniego 

w sprawie likwidacji straży miejskiej w gminie Lędziny. 

11. Informacje. 

12. Zakończenie. 

 

 

Ad 3.  

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z VIII SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 30 

KWIETNIA 2015 ROKU 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do 

poniższych protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady 

Miasta Lędziny z dnia 30 kwietnia 2015 roku.  

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

 

Protokół z VIII Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. 

  

 

Ad 4.  

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA 

ORAZ PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ZARZĄDZEŃ, UMÓW I 

ANEKSÓW DO UMÓW 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra  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 poinformowała, że została wykonana uchwała Rady 

Miasta nr IV/24/15 roku z dnia 22 stycznia 2015 roku w zakresie wniesienie aportu finansowego do 

Spółki Partner. Przekazanie środków finansowych nastąpiło w dniu 18 maja 2015 roku w 

wysokości 750 000 zł.  

Następnie Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z wykonanych zadań przez Wydział 

Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Wykaz zadań stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Następnie Pani Burmistrz przedstawiła wykaz zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i 

Zamówień Publicznych. Wykaz stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pani Burmistrz na zakończenie udostępniła radnym złożone sprawozdanie. 

 

Po złożeniu sprawozdania przez Panią Burmistrz, Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 10 min 

przerwę. Pani przewodnicząca zwróciła się do mieszkańców by w czasie przerwy zgłaszali chęć 

zabrania głosu w punkcie 6 porządku obrad.   

 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła Obrady. 
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Ad 6.  

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Elżbieta Ostrowska udzieliła głosu radnym: 

 

 Radna Ewa Fojcik zapytała, czy wynik audytu finansowego, przeprowadzonego w Urzędzie 

Miasta, zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 Sekretarz Miasta Pani Joanna Warchulska – Kopeć wyjaśniła, że wyniki kontroli,  zgodnie               

z ustawą o dostępie do informacji publicznej, są udostępniane w BIP czyli informatorze 

teleinformatycznym. Dodała również, że w  przypadku audytu zewnętrznego  jest to owszem 

informacja publiczną i na pewno będzie udostępniany na wniosek, natomiast o konieczności 

zamieszczenia takiej informacji w BIP będzie musiała zasięgnąć opinii mecenasa.  

 

 Radny Janusz Gondzik zapytał jaki procent przyłączy jest wykonany w dzielnicy Hołdunów.  

 

 Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że na ogólną ilość zakładanych przyłączy 1 110, które                      

są współfinansowane ze środków NFOŚ oraz ze środków Urzędu Miasta Lędziny wykonanych 

zostało 621 przyłączy co stanowi około 56% zakładanej ilości przyłączy. Natomiast z przepięć 

do nowo wykonanej kanalizacji wykonano 295 przyłączy co stanowi około 36%. Łącznie 

wykonano 916 przyłączy co stanowi 47% z ogólnej ilości. 

 

 Radna Ewa Fojcik zapytała, czy w budżecie miasta są zabezpieczone środki na pokrycie 

kosztów związanych ze sporem z Panią Alicją Bobiec. 

 

 Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła wyjaśniła, że na pokrycie ewentualnych kosztów 

związanych ze sporem z Panią Alicją Bobiec są zabezpieczone środki w budżecie miasta,                   

w rozdziale 75223 – Administracja Publiczna. 

 

 Radna Ewa Fojcik poprosiła, aby terminy spotkań z radnymi w sprawach ważnych dla miasta 

podawać z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak aby każdy mógł dostosować swój harmonogram 

dnia. 

 

 Radny Tomasz Kwoka zapytał, czy miasto sponsorowało dodatek do gazety „Serwis lokalny”. 

 

 Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła wyjaśniła, że nie ma wiedzy w tym temacie. 

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel oświadczyła, że również nie ma wiedzy w tym 

temacie. Następnie zapytała dlaczego radny Tomasz Kwoka kieruje zapytanie w tym temacie 

do Burmistrz Miasta skoro jest to prywatna gazeta. Gmina Lędziny wydaje gazetę miejską. 

 

 Radny Tomasz Kwoka wyjaśnił, że chce wiedzieć jedynie czy miasto Lędziny sponsorowało 

dodatek do gazety „Serwis lokalny”. 

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że w dniu wczorajszym wyjaśniła już całą 

sytuację.  

 

 Radna Ewa Fojcik wyjaśniła, że w dodatku sponsorowanym do gazety „Serwis lokalny”, 

pojawiło się sporo artykułów na temat Lędzin oraz bezpośrednie wypowiedzi Burmistrz Miasta 

i stąd też pytanie czy miasto uczestniczyło w sponsorowaniu tego wydawnictwa. 

 

 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że jest wiele wydawnictw, w których  

również są zamieszczane informacje na temat różnych gmin i nikt nie snuje podejrzeń                     

o sponsorowaniu tych wydawnictw. Dodała również, że należy cieszyć z faktu, że pisze się na 
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temat naszej gminy.  

 

 Radna Ewa Fojcik wyjaśniła, że w przedmiotowym dodatku jest nagłówek, iż jest to dodatek 

sponsorowany, dlatego też pojawiło się pytanie, czy gmina sponsorowała ten dodatek.  

 

 Radny Karol Kolny zapytał Dyrektora MZOZ Pana Andrzeja Furczyka, ile lat musi mieć 

ukończone lekarz, aby musiał odejść na emeryturę.  

 

 Dyrektor MZOZ Pan Andrzej Furczyk wyjaśnił, że każdy pracownik, zgodnie z kodeksem 

pracy, nabywa uprawnienia emerytalne. Natomiast fakt przejścia na emeryturę jest dobrowolną 

decyzją pracownika. W przypadku lekarzy, jak i innych pracowników, nie ma limitu 

wiekowego do którego można świadczyć pracę.  

 

 Radny Karol Kolny przypomniał, że dwa tygodnie temu na terenie KWK „Ziemowit” miała 

miejsce tragedia. Zdarzył się wypadek, w którym zginął młody człowiek. Do tego wypadku 

zjeżdżał dr Ordynowski, który jest najstarszym lekarzem w powiecie. Przy tej okazji wydawało 

się że pomocy trzeba będzie udzielić lekarzowi. Musiał trzymać się noszy a przy udzielaniu 

pomocy ukuł igłą dwa razy postronne osoby znajdujące się w pobliżu. Zapytał czy ten lekarz 

ma badania dopuszczającego go do wykonywania pracy i kto mu takie badania wystawił.  

 

 Dyrektor MZOZ Pan Andrzej Furczyk wyjaśnił, że jeżeli radny ma jakiekolwiek wątpliwości 

co do kwalifikacji zawodowych dr Ordynowskiego, to należy zwrócić się do odpowiednich 

instytucji, w celu rozwiania takich wątpliwości. Dodał również, że  radny nie był obecny przy 

akcji ratunkowej, natomiast pracownicy MZOZ byli, zarówno przy akcji ratunkowej na terenie 

kopalni jak i w domu. Dodał również, że dr Ordynowski, bez względu na wiek, jest lekarzem, 

który ma najlepszą kondycję. Zjechał na dół kopalni po górnika, kiedy nikt nie udzielił 

informacji o stanie poszkodowanego. Podjął dwukrotną próbę reanimacji tego człowieka. 

Dodał również, że nie należy kierować się faktami internetowymi. Dr Ordynowski udzielił 

pomocy zgodnie z wszelkimi obowiązującymi procedurami.  Dodał również, że wszelkie 

okoliczności związane z wypadkiem są badane przez komisję lekarską oraz prokuraturę. Całość 

akcji prowadzonej przez MZOZ przebiegła bez jakiegokolwiek zarzutu. Pan Andrzej Furczyk 

dodał również, że pytanie na temat kiedy kto ma przejść na emeryturę uznaje za  pewien 

przejaw złośliwości, który jest zupełnie nie potrzebny.  

 

 Radny Karol Kolny dodał, że dr Ordynowski już dawno powinien przejść na emeryturę i nie 

powinno się z niego robić najstarszego lekarza na Śląsku. 

 

 Dyrektor MZOZ Pan Andrzej Furczyk stwierdził, że skoro radny używa takich sformułowań to 

na pewno jest w posiadaniu zestawienia danych, z których wynika, że dr Ordynowski to 

najstarszy lekarz na Śląsku. Dodał również, że chętnie z takim zestawieniem się zapozna.  

Następnie wyjaśnił, że nawet jeżeli dr Ordynowski jest najstarszym lekarzem na  Śląsku to w 

dalszym ciągu będzie pracował w przychodni specjalistycznej w MZOZ Lędziny. 

 

 Radny Aleksander Koziol zapytał Dyrektora MZOZ, kiedy będzie dokończona 

termomodernizacja budynku przychodni na Goławcu. 

 

 Dyrektor MZOZ Pan Andrzej Furczyk wyjaśnił, że budynek przychodni na Goławcu jest 

własnością prywatną, dzierżawioną przez MZOZ na podstawie stosownej umowy. Wyjaśnił 

również kwestię wykończenia obejścia, wykonanie zewnętrznej części elewacji budynku oraz 

części parkingu leży po stronie właścicieli, którzy deklarowali zakończenie prac w roku 2015 – 

2016.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta w wyniku braku zgłoszeń ze strony radnych udzieliła głosu 

mieszkańcom. 
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 Pan Małgorzata Szeligiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach wyjaśniła, że 

została zaproszona na dzisiejsze posiedzenie w skutek skargi jaka została złożona na Dyrektora 

Szkoły. Wyjaśniła, że w piśmie z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Burmistrza Miasta Lędziny 

zwrócił się pracownik szkoły, zatrudniony na stanowisku sprzątaczki, z prośbą o podjęcie 

interwencji w sprawie zachowań jakich rzekomo miała się dopuścić Dyrektor Szkoły. 

Zachowania o jakich mowa są związane z uwagami na temat nie właściwie wykonanych 

obowiązków oraz karą porządkowa, w postaci upomnienia, w związku niewykonaniem 

polecenia służbowego. Pracownik wnoszący pismo uważa, że jest przez przełożonego 

traktowany nie sprawiedliwie, jest zastraszany a nawet stosuje się wobec niego mobing. Pismo 

to zostało potraktowane jako skarga.  Następnie Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Szeligiewicz 

wyjaśniła, że pracownik szkoły Pani Grażyna Kulka otrzymała polecenie służbowe na piśmie 

posprzątania rejonu swojej koleżanki, która dzień wcześniej uległa wypadkowi. Są to normalne 

procedury, gdzie nieobecnego pracownika ktoś musi zastąpić. Po nałożeniu kary Pani Grażyna 

Kulka nie zgodziła się z nią, jednak nie został tutaj wyczerpany tryb przewidziany przez 

kodeks pracy, dot. uchylenia kary porządkowej a polegający na zwróceniu się do sądu pracy. 

Pani Grażyna Kulka nie dokonała takich czynności i zaistniała tu sytuacja próby ominięcia  

procedury odwoławczej jaka obowiązuje na terenie zakładu pracy. Zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty to dyrektor szkoły zatrudnia, zwalnia, karze i nagradza wszystkich 

pracowników. Dodała również, że to sąd jest właściwym organem mogącym dokonać oceny 

zasadności nałożenia kary. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (art. 3 § 3) 

przepisów k.p.a nie stosuje się do postępowania w sprawach wynikających z podległości 

służbowych pracowników jednostek administracyjnych. Pani Małgorzata Szeligiewicz 

wyjaśniła, że kara jaka została nałożona jest  zgodna z przepisami. Następnie Dyrektor Szkoły 

zapytała, jaka jest wiarygodność świadków czy przesłuchiwanych pracowników w trakcie 

posiedzeń Komisji Rewizyjnej, gdzie takie przesłuchiwania nie odbywają się pod przysięgą i 

nie ma określonych w sądach procedur. Dodała również, że od oceny zasadności nałożenia 

kary  w Polsce jest sąd. 

 

 Pan Eugeniusz Żołna podziękował Radnym Rady Miasta Lędziny, iż nie podjęli uchwały o 

powołaniu Skarbnika Miasta Lędziny. Zwrócił się do Burmistrz Miasta Pani Krystyny Wróbel 

z prośbą o wycofanie się z kandydatury zaproponowanej na stanowisko Skarbnika Miasta. 

Następnie zwrócił się do mecenasa z zapytaniem dlaczego nie przerwał Dyrektor Szkoły Pani 

Małgorzacie Szeligiewicz, kiedy z imienia i nazwiska wymieniła osobę skarżącą się na jej 

działalność.  

 

 Mecenas Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że sprawa jest znana całej Radzie Miasta a sprawa skargi 

była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną i w związku z tym nie było takiej konieczności.  

 

 Pan Eugeniusz Żołna wyjaśnił, że podczas trwania posiedzenia Komisji Rewizyjne, kiedy jest 

rozpatrywana sprawa prywatna, osoby postronne są wypraszane. W tym przypadku na sali 

znajdują się osoby postronne i mecenas powinien zainterweniować.  

 

 Pan Andrzej Wojciuch  poinformował, iż od dnia 18 marca próbuje się dowiedzieć czy w 

Urzędzie Miasta Lędziny był przeprowadzany audyt finansowy. Burmistrz Miasta oraz 

Skarbnik Miasta zapewniały, że w Urzędzie Miasta był przeprowadzany audyt finansowy 

dokonywany przez firmę Audyt Lider. Poinformował że w dniu wczorajszym otrzymał umowę 

zawartą z tą firmą, z której wynika, że w Urzędzie Miasta był przeprowadzony audyt 

podatkowy, obejmujący swoim zakresem tylko część podatków, głównie VAT, jak również 

kwestie użytkowania wieczystego i zasad fakturowania mediów i najemców. Dodał również, że 

zgodnie z zasadami  audytu finansowego, powinien on się skupiać przede wszystkim na 

badaniu sprawozdań finansowych miasta, powinien opisywać sytuację finansową miasta. 

Następnie Pan Andrzej Wojciuch powrócił do kwestii wyboru Skarbnika Miasta. Poinformował 

zebranych radnych, że osoba która jest rekomendowana na stanowisko Skarbnika przez Panią 

Krystynę Wróbel w ubiegłym roku prowadziła finanse powiatu będzińskiego, gdzie obecnie 

została nałożona dyscyplina finansowa. Poinformował również, że RIO negatywnie 



8 

 

zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. oraz negatywnie zaopiniowało 

projekt budżetu powiatu będzińskiego na 2015 r., projekt Wieloletnie Prognozy Finansowej dla 

powiatu będzińskiego jaki również możliwości finansowania deficytu przedstawionego w 

projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.    

 

 Pan Kazimierz Gut wyjaśnił, że z wykonania budżetu za 2014 r. wynika, iż wykonany dochód 

na jednego mieszkańca wynosi 3 232.34 zł, jest to kwota wyższa od roku 2013 o 322,68 zł. Jest 

to jeden ze wskaźników wskazujących na duży rozwój gminy. Dodał również, że wydatki 

inwestycyjne w lata 2007 – 2010 wyniosły 21 104 000,00 zł, natomiast w latach 2011 – 2014 

wyniosły 37 832 000,00 zł. Łącznie w okresie 2007 – 2014 gmina Lędziny poniosła wydatki 

inwestycyjne 58 936 000,00 zł. Dodał również, że od początku samorządności są to największe 

kwoty wydane na inwestycje w Lędzinach. Pan Kazimierz Gut zaznaczył, że przed nową Radą 

Miasta stoi duże wyzwanie ale wierzy że Rada Miasta VII kadencji sprosta nowym 

wyzwaniom. Następnie Pan Kazimierz Gut wyjaśnił, że zawsze na koniec wykonania budżetu 

pojawia się zapis że „Burmistrz Miasta stwierdza, że budżet miasta za 2014 r. został wykonany 

… (itd)”. Zaznaczył, że w tym zdaniu brakuje odniesienia do roli jaką w procesie rządzenia 

spełniają służby finansowe. Dodał, że  wszyscy zdają sobie sprawę, że gdyby nie Skarbnik 

Miasta to każdy Burmistrz błądziłby jak we mgle. Pan Kazimierz Gut,  w związku z tym, iż 

obecny Skarbnik Miasta opuszcza Gminę Lędziny zwrócił się do niej słowami; „Pani Doroto, 

za wszystkie lata współpracy serdecznie dziękuję. P.S. Zazdrościmy Bieruniowi. Dziękuję.” 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Elżbieta Ostrowska podziękowała za zabranie głosu                        

i ogłosiła 10 minut przerwy.  

 

Pani Przewodnicząca po przerwie wznowiła obrady i udzieliła głosu mec Bartoszowi 

Ostrowskiemu. 

 

 Mec. Pan Ostrowski wyjaśnił, że Rada Miasta nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów z 

zakresu prawa pracy – pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Natomiast jest organem 

kompetentnym do rozpatrywania skargi na działalność dyrektora szkoły – w tym przypadku nie 

ma tutaj żadnej sprzeczności.  

 

 Radny Tomasz Kostyra odnosząc się do przytoczonych przez Panią Dyrektor SP Nr 3 kwestii 

stwierdził, że jest bardzo zaskoczony zarzutem braku obiektywizmu Komisji Rewizyjnej. Radny 

przypomniał, że pierwszy wyznaczony termin posiedzenia Komisji został przełożony z uwagi na 

fakt i Pani Dyrektor nie mogła w nim uczestniczyć – wobec czego kierując się dobrem sprawy 

zostało posiedzenie przesunięte. Ponadto zdaniem radnego przywoływanie na forum Rady 

Miasta i zebranych mieszkańców danych osobowych pracownika w tym jego stosunków                              

z pracodawcą i nałożonych na niego kar jest daleko niestosowne. Następnie radny zwrócił się do 

mecenasa o wypowiedzenie się w tejże kwestii.  Radny stwierdził, ze w jego ocenie oraz 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej obiektywizm w sprawie został zachowany. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja do każdej sprawy podchodzi w sposób 

indywidualny i z należytą starannością.  

 

 Mec. Pan Ostrowski wyjaśnił, że stwierdzenie czy doszło do naruszenia czy też nie jest rzeczą 

wysoce subiektywną ze strony pracownika, w związku z tym musiałyby uzasadnić strony czy 

doszło do naruszenia przepisów dot. ochrony danych osobowych pracownika związanych ze 

stosunkiem pracy. Mecenas podkreślił, że ta kwestia jest zupełnie poza kompetencjami Rady 

Miasta w związku z czym bezprzedmiotowe jest poruszanie zagadnienia związanego z relacjami 

pracownik – pracodawca.  

 

 Radna Ewa Fojcik zaproponowała by skierować wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy wraz             

z kopią dokumentacji w celu sprawdzenia czy w zakładzie pracy jakim jest Szkoła Podstawowa 

Nr 3 relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem są prawidłowe.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk zabrał głos (zapis wypowiedzi 

nieczytelny z powodu nie użycia mikrofonu).  

 

Przewodnicząca Rady podziękowała za wystąpienia i zakończyła realizację pkt. 6 porządku 

obrad. 

 

 

Ad 7. 

WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH 

 

 Radna Anna Wysocka złożyła wniosek dot. szkolenia dla radnych w zakresie planowania i 

rozliczania budżetu.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 9 głosów, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 5 głosów. 

  

 Radny Robert Żmijewski zawnioskował, by na każdym posiedzeniu komisji była obecna 

Burmistrz Miasta bądź Pani Sekretarz, gdyż w posiedzeniach uczestniczą mieszkańcy zadając 

pytania, na które radni nie są w stanie udzielić odpowiedzi.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 14 głosów, „przeciw” - 

0, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Pan Edward Urbańczyk przypomniał, że na 

poprzedniej Sesji Rady Miasta monitował w sprawie pilnego położenia nakładki asfaltowej na 

ul. Ułańskiej. Ponadto radny zwracał się o poprawienie wadliwa wykonanych pracy na odcinku 

od ul. Hołdunowskiej do ul. Oficerskiej oraz na ul. Oficerskiej. Radny podkreślił, że od dnia 

złożenia w tej sprawie pisma w spółce Partner do dnia dzisiejszego nic w tym zakresie nie 

zostało poprawione, a minął już miesiąc czasu. Radny przypomniał, że ostanie obfite opady 

deszczu pokazały naocznie te wszystkie mankamenty nowo wykonanych nawierzchni dróg gdzie 

odcinek ul. Ułańskiej od ul. Oficerskiej do Hołdunowskiej jest bardzo źle wykonany a ul. 

Oficerska to klasyczny bubel. Na zdjęciach wykonanych kilka godzin po ulewnych opadach 

widać jak woda stoi na jezdni. Następnie Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że nie została 

podjęta jeszcze decyzja w sprawie dalszego losu spółki Ekorec, a czas nagli. Pan Urbańczyk 

wyraził obawę, że dalszy brak decyzji w tej sprawie może skutkować koniecznością likwidacji 

spółki, ponieważ spółka nie przygotuje się do przyszłego przetargu ws odbioru śmieci. W 

konsekwencji budżet miasta zostanie narażony na poniesienie pewnych określonych koszów, a 

zatrudnieni w spółce mieszkańcy stracą pracę. 

 

 Radny Tomasz Kostyra odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana 

Edwarda Urbańczyka stwierdził, że w mieście jest dużo ulic, które czekają na nową 

nawierzchnię asfaltową np. ulica Blych, która nie ma szans na taką nawierzchnię.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Edward Urbańczyk poinformował, że ul. Blych nie jest 

objęta programem uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lędziny . Nie 

mniej jednak wymaga w przyszłości kompleksowych prac. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta w wyniku braku dalszych zgłoszeń ze strony radnych przystąpiła 

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 8a. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W LĘDZINACH ZA 2014 ROK 

 

Zgłoszeń do dyskusji nie było wobec czego Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

 

Uchwała nr IX/59/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2014 

rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad 8b 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA 2014 ROK 

 

Zgłoszeń do dyskusji nie było wobec czego Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

 

Uchwała nr IX/60/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna 

za 2014 rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad 8c 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD 

NAZWĄ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZA 2014 ROK 

 

Zgłoszeń do dyskusji nie było wobec czego Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

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

 

Uchwała nr IX/61/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek 

Kultury za 2014 rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad 9.  

ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA 

BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2014 ROK 

 

 

A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2014 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu Skarbnik Miasta Pani Dorocie Przybyle. 

Skarbnik Miasta omówiła wykonanie budżetu miasta za 2014 rok. Informacja pisemna 

dotycząca wykonania budżetu za rok 2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  



11 

 

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 

10 do protokołu.  

Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

 

Następnie głos zabrała Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel. Pani Burmistrz 

przedstawiła najistotniejsze dochody i wydatki, jakie zostały poniesione w 2014 roku. 

Dochody zostały wykonane w kwocie 52 460 947,51 zł, co stanowi 104,48% planowanych 

kwot. Wydatki wykonano w kwocie 51 330 426,53 zł, co stanowi 93,38% planu, z czego 

wydatki bieżące stanowią 40 249 476,02 zł co stanowi 93,21% planu, wydatki majątkowe 

11 080 950,51 zł co stanowi 94,01 % planu. Z czego wydatki w zakresie dróg publicznych w 

łącznej kwocie 2 437 000 zł i zostały z tego zrealizowane 33 inwestycje takie jak: chodniki, 

wiaty przystankowe oraz wykonano modernizację dróg w zakresie nawierzchni. Wykonano 

termomodernizację przyziemia w Zespole Szkół w Goławcu, plac zabaw przy SP nr 3, 

boisko przy Gimnazjum Nr 2, oświetlenie na ul. Hołdunowskiej (od przejazdu kolejowego 

do ul. Fredry) oraz ul. Stadionowej. Na budowę nowego wodociągu przy                                   

ul. Lewandowskiej, Ławeckiej, Reya oraz Jemiołowej wydatkowano kwotę 428 000. 

Zakończono adaptację budynku MKS na przedszkole – za kwotę 3 017 500 zł. Wykonano 

modernizację budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w zakresie przyłącza energetycznego, 

wydatkowano na to zadanie ponad 166 000 zł. ponadto udzielono dotacji celowych na 

pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na terenie Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego na łączną kwotę 1 070 000 zł, która została skierowana na: budowę chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zawiszy Czarnego, modernizacja drogi powiatowej                  

ul. Lędzińska z zastosowaniem tzw. cichych asfaltów, przebudowa drogi powiatowej                  

ul. Ułańska w zakresie budowy chodnika, przebudowa ul. Goławieckiej. Udzielona została 

również dotacja celowa dla Miasta Tychy w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu 

medycznego przez Spółkę Megres, oraz wydatkowano również 526 000 zł na budowę 

międzygminnego zakład kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych Master, 

którego gmina jest udziałowcem. Wydatki bieżące w 2014 roku zamknęły się kwotą ponad 

40 269 000 zł z czego najistotniejsze to: rolnictwo i łowiectwo – 63 000 zł, transport             

i łączność w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, bieżące utrzymanie, 

dotacje do komunikacji miejskiej 2 908 000 zł. Gospodarka mieszkaniowa i działalność 

usługowa to łącznie ponad 1 000 000 zł, administracja publiczna w części finansowana                  

z dotacji to 5 370 000 zł, obsługa długu publicznego 611 141, bezpieczeństwo publiczne              

i ochrona ppoż 452 000 zł, wydatki na oświatę 17 369 000 w tym programy dofinansowując 

z gminy to kwota 218 000 i edukacyjna opieka wychowawcza to ponad 115 000 zł. Pomoc 

społeczna to wydatki w kwocie ponad 5 343 000 zł, a ochrona zdrowia to 335 000 zł, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 5 082 000, kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 1 166 000, kultura fizyczna to ponad 361 000 zł. Dochody budżetu 

gminy w 2014 roku zostały zrealizowane ponda plan, a ich realizacja przebiegała zgodnie z 

przewidywaniami, poza jedynym wyjątkiem, który stanowi wpłata podatku za 2009 rok z 

KWK Ziemowit, która przerywa bieg terminu przedawnienia. Na początku 2014 roku gmina 

posiadała zadłużenie na poziomie 20 377 143 zł co stanowi 38,84% zadłużenia miasta 

liczonego do wykonywanych dochodów ogółem. Jednocześnie dokonała spłaty 

zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2 140 298 zł oraz zaciągnięto nowe 

zobowiązania w kwocie 6 900 000 i uzyskano umorzenie w WFOŚiGW w zakresie 

programu likwidacji niskiej emisji na łączną kwotę 2 028 038 zł, a koszty obsługi długu 

wyniosły 611 161 zł. 

Rok 2014 oraz lata poprzednie był dużym wyzwaniem dla gminy, wymagał wielu trudnych 

decyzji, które były podejmowane zarówno przez Burmistrza Miasta jak i radę. Wydatki 

majątkowe zostały zdeterminowane modernizacją dróg. Na dzień dzisiejszy drogi, w 

których była wykonywana kanalizacja są odtworzone częściowo z projektu. Poniesione 

zostały jednak wydatki nieprzewidziane np. na wykonanie odwodnień, nawierzchni poza 
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strefą robót – to zadania które były realizowane z budżetu gminy. Z całą pewnością w 

mieście jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w ramach poprawienia komunikacji dla 

mieszkańców. Aby realizacja zadań w latach następnych przebiegała sprawnie już należy o  

nich myśleć. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Burmistrz zwróciła się do Rady o 

udzielenie absolutorium za 2014 rok.  

 

B. Przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu 

miasta za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 

Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła przedstawiła Uchwałę Nr 4200/II/70/205 z dnia            

14 kwietnia 205 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                      

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lędziny 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. Przedłożona uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

C. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 27.04.205 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lędziny za 

okres od 01.01.2014 ro do 31.12.2014 r. Odczytany wniosek stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

D. Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra odczytał Uchwałę Nr 

4200/II/9/205 z dnia 12 maja 205 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach. Odczytana uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

E. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok 

 

W wyniku braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod 

głosowanie projekt uchwały: 

 

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

głos. 

 

Uchwała nr IX/62/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 

rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

  

F. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu 

wykonania budżetu miasta za 2014 rok. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta  radna Elżbieta Ostrowska udzieliła głosu 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta radnemu Edwardowi Urbańczykowi. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk, w imieniu klubu radnych 

„Mała Ojczyzna”, przedstawił stanowisko klubu w temacie sposobu głosowania. Wyjaśnił, 

że głosowanie nad udzieleniem absolutorium tak naprawdę dotyczy Burmistrza Miasta 

oraz Rady Miasta poprzedniej kadencji. Dodał, że Rada Miasta VI kadencji wykonała 

ogromną pracę  a jeszcze większe wyzwanie stoi przed Radą  Miasta VII kadencji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk podkreślił, że tak 

zrealizowany budżet to zasługa Skarbnik Miasta. Podziękował również, Skarbnik Miasta 
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Pani Dorocie Przybyle za ogrom wysiłku włożonego w prace nad budżetem.  

 

W wyniku braku uwag ze strony radnych 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” – 9 głosów, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

 

 

Uchwała nr IX/63/15 14 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 r.  roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok, została 

podjęta i  stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

  

 

Ad 10a. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ MIASTA LĘDZINY NA LATA 2015 – 2025 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/64/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 – 2025, została podjęta i stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Ad 10b. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA LĘDZINY                   

NA 2015 ROK 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/65/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie zmian w budżecie 

miasta Lędziny na 2015 rok, została podjęta i  stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad 10c. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘDZINACH 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Uchwała nr IX/66/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie udzielenia dotacji 

celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, została podjęta i  stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

Ad 10d. 

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 

POŁOŻONEJ W LĘDZINACH , NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE LĘDZINY” 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/67/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Partner” sp. z o.o., nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji 

projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”; 

 i  stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 10e. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY  NA UDZIELENIE 

BONIFIKATY OD CENY ZBYCIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

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

POŁOŻONEJ W LĘDZINACH, NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI PROJEKTU 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE LĘDZINY” 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/68/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody  na 

udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” 

sp. z o. o. nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji projektu 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” została podjęta i  stanowi załącznik nr 

21 do protokołu. 

 

 

Ad 10f. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POPARCIA STARAŃ ŚWIATOWEGO 

KONGRESU KRESOWIAN O NADANIE IMIENIA WOJCIECHA KILARA 

MIĘDZYNARODOWEMU PORTOWI LOTNICZEMU KATOWICE W PYRZOWICACH 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” – 8 głosów, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głosów. 
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Uchwała nr IX/69/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie poparcia starań 

Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia Wojciecha Kilara Międzynarodowemu 

Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach, została podjęta i  stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

  

Ad 10g. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU OSOBOWEGO 

KOMISJI DS. OCHRONY ŚRODOWISKA RADNEJ EWY FOJCIK 

 

Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Środowiska radny Janusz Gondzik podziękował radnej Ewie 

Fojcik za półroczną współprace w ramach działalności Komisji. 

 

W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Stan radnych: 14, „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosów. 

 

Uchwała nr IX/70/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie odwołania ze składu 

osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska radnej Ewy Fojcik, została podjęta i stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

Ad 10h. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  IM. J.CH. RUBERGA W LĘDZINACH 

 

 

 Radna Ewa Fojcik zaproponowała dodanie zapisu w projekcie uchwały, który będzie mówił                 

o przekazaniu sprawy wg kompetencji do Państwowej Inspekcji Pracy w celu przeprowadzenia 

kontroli i wydania stosownego postanowienia. 

 

 Mec. Bartosz Ostrowski stwierdził, że taka kwestia nie została wprowadzona do porządku obrad 

wobec powyższego należy głosować nad tym co jest. W żaden sposób nie przekreśla to takiej 

możliwości w przyszłości by Rada Miasta wystąpiła do Państwowej Inspekcji Pracy                                  

w przyszłości.  

 

 Radna Ewa Fojcik zwróciła się z zapytaniem do mecenasa czy można jej wystąpienie 

potraktować jako wniosek i poddać go pod głosowanie. 

 

 Mec. Bartosz Ostrowski zgodnie z par 15 ust 2  (zapis nieczytelny)  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk stwierdził, że z wypowiedzi Pana 

mecenasa zrozumiał, że wniosek nie ma zastosowania, ponieważ przedłożony projekt uchwały 

rozstrzyga kwestię złożonej skargi. Następnie radny przedstawił stanowisko Klubu Radnych 

Mała Ojczyzna. Klub Radnych nie chce podważać przedłożonego stanowiska Komisji 

Rewizyjnej, natomiast istnieje duża rozbieżność w interpretacji pomiędzy wykładnią prawną a 

wiedzy radnego. Klub Radnych stwierdza, że w tym przypadku nie zostały zachowane normy 

prawne w związku z tym członkowie Klubu Radnych wstrzymają się od głosu. 

 

 Radny Tomasz Kostyra poinformował, że odczyta stanowisko Komisji Rewizyjnej, a następnie 

zwrócił się do mecenasa czy może podać dane osoby wnoszącej skargę.  

 

 Mec. Bartosz Ostrowski udzielił odpowiedzi jednak niska jakość zapisu nagrania nie pozwoliła 

na przytoczenie wypowiedzi. 
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 Radny Tomasz Kostyra odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej na 

działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach. 

 

W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/71/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie skargi na działalność 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach została podjęta i stanowi 

załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

Ad 10i. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR VII/41/15 RADY 

MIASTA LĘDZINY Z DNIA 25 MARCA 2015 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

„PROGRAMU OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2015” 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/72/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 

VII/41/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w 

roku 2015”, został podjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

  

Ad 10j. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LĘDZINY W ROKU 2015”. 

 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/73/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Lędziny w roku 2015”, została podjęta i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad 10k. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI DS. ZMIANY 

STATUTU GMINY MIEJSKIEJ LĘDZINY 

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk poinformował, że należy wybrać 

do składu komisji radnych. Następnie radny zgłosił kandydatkę do prac w Komisji statutowej 

radną Elżbietę Ostrowską.  

 

 Przewodnicząca Rady Miasta wyraziła zgodę. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta zgłosił kandydatury radnych: Tomasza Kwokę, Aleksandra 

Koziol, Ewę Fojcik, Arkadiusza Kulę. 

 

Radni wyrazili zgodę na prace w Komisji ds. zmiany statutu. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła kandydaturę radnego Edwarda Urbańczyka. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady radny Edward Urbańczyk wyraził zgodę. Następnie 

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował by funkcję Przewodniczącej Komisji powierzyć 

radnej Elżbiecie Ostrowskiej. 

 

 

W wyniku braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego 

Rady Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca 

poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/74/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie powołania doraźnej 

Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, została podjęta i stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu. 

 

Ad 10l. 

 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZŁOŻENIA SPROSTOWANIA NIEZGODNYCH            

Z PRAWDĄ STWIERDZEŃ ZAWARTYCH W ARTYKULE PRASOWYM Z WYWIADU 

JAKI ZŁOŻYŁA W MAJU BR. BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY DLA DZIENNIKA 

ZACHODNIEGO W SPRAWIE LIKWIDACJI STRAŻY MIEJSKIEJ W GMINIE 

LĘDZINY 

 

W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Edwarda Urbańczyka o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

Uchwała nr IX/75/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 roku w sprawie złożenia sprostowania 

niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule prasowym z wywiadu jaki złożyła w maju 

br. Burmistrz Miasta Lędziny dla Dziennika Zachodniego w sprawie likwidacji straży miejskiej w 

gminie Lędziny, został podjęta i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Zestawienie opinii Komisji Stałych stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
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Ad 11.  

INFORMACJE 

 

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujące informacje: 

1. Pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dot. informacji                 

o spalaniu śmieci w piecach domowych odpadów komunalnych. 

2. Kosztów organizacji Dni Lędzin w latach 2009 – 2014. 

3. Wniesienie udziałów przez Gminę Lędziny do Spółki Partner. 

4. Zaproszenie na festyn szkolny przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr1 

im. Karola Miarki  pn. Czas na zdrowie w dniu 6.06.2015 r. 

 

Burmistrz Miasta przypomniała, że 20 czerwca 2015 roku odbędą się Dni Lędzin w godzinach 

13.00 – 22.00. 

 

Pan Krzysztof Pogoda członek rady Nadzorczej Spółki Master poinformował, że w związku                        

z otwarciem nowoczesnego zakładu segregacji odpadów, działalność jego na dzień dzisiejszy jest 

deficytowa. Rada Nadzorcza zatwierdziła 2,5 mln stratę na rok 2015. W związku z tą sytuacją 

należałoby zweryfikować stawki za odbiór śmieci w gminie. W porównaniu ze stawkami które 

obowiązują w Lędzinach pozostałe gminy mają dużo wyższe. Pewnym wyjściem z tej sytuacji 

mogła by być segregacja żużlu.  

 

 Radna Anna Wysocka zwróciła uwagę na fakt, ze zadłużenie spółki osiągnęło 2,5 mln zł, tym 

czasem Spółka Master jest sponsorem w różnego rodzaju imprezach sportowych. 

 

 Pan Krzysztof Pogoda wyjaśnił, że strata jest szacowana na taką wysokość. Natomiast 

wiadomo, że Spółka ze sprzedaży w roku 2014 osiągnęła wartość 39 000 000 zł, to w roku 

2015 będzie musiała osiągnąć sprzedaż na poziomie 52 500 000. Generalnie zadania rosną. 

Pytanie to, zadała również jedna z osób na komisji w tej chwili oczekujemy na odpowiedź na 

nie i stosowne zestawienia. Pan Pogoda wyjaśnił, że gdy tylko otrzyma odpowiedź przestawi ją 

radnym.  

 

 Mec. Bartosz Ostrowski wyjaśnił zagadnienia prawne w sprawie podjętej uchwały w sprawie 

powołania doraźnej komisji ds. zmiany statutu gminy miejskiej Lędziny. 

 

 Burmistrz Miasta poinformowała, że od 1 do 30 czerwca można składać projekty w ramach 

budżetu obywatelskiego. Następnie Pani Burmistrz złożyła wniosek o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej na podstawie par. 16 pkt 4 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz art. 20 ust 3 

Ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotem zwołania sesji nadzwyczajnej będzie poddanie 

pod głosowanie uchwały ws powołania Skarbnika Miasta Lędziny. Następnie Pani Burmistrz 

odchodzącej Skarbnik Miasta Pani Dorocie Przybyle złożyła podziękowania za długoletnią 

pracę w Urzędzie Miasta Lędziny, za sprawne i odpowiedzialne kierowanie służbami 

finansowymi urzędu, za stały nadzór nad realizacją Budżetu Miasta, za dyspozycyjność. Na 

dalsze lata pracy zawodowej Pani Burmistrz życzyła wszelkiej pomyślności, uznania 

zwierzchników, zadowolenia i satysfakcji z pełnionych obowiązków. Pani Burmistrz 

podkreśliła, że była bardzo zadowolona z półrocznej współpracy z Panią Skarbnik.  

 

 Skarbnik Miasta Pani Dorota Przybyła, podziękowała Pani Burmistrz oraz Radzie Miasta za 

współpracę.  

 

Ad 12. 

ZAKOŃCZENIE 

 

Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała radnym za udział w sesji, Pani Burmistrz Miasta, 

Skarbnik, Sekretarz oraz mecenasowi za udział w posiedzeniu, a pracownikom Biura Rady za 

pomoc w sprawnym przeprowadzeniu obrad.  
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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 IX SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI 

 

 

Liczba załączników: 29 

 

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 

Dominika Bizacka 

 

 

Obradom przewodniczyła 


