PROTOKÓŁ nr XIII/2015
obrad z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji
odbytej w dniu 25.06.2015 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 XIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY
VII KADENCJI ( 2014 – 2018)
Przewodnicząca Rady serdecznie powitała Burmistrza Miasta Panią Krystynę Wróbel, Skarbnik
Miasta Panią Urszulę Ruską, Panią Sekretarz Joannę Warchulską-Kopeć, mecenasa Pana Bartosza
Ostrowskiego, przybyłych na sesję gości, mieszkańców oraz przedstawicieli prasy.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że 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.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 roku.
Przyjęcie
protokołu
z
X
Nadzwyczajnej
Sesji
Rady
Miasta
Lędziny
z dnia 3 czerwca 2015 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny
z dnia 10 czerwca 2015 roku.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów
8. Informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat
stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do
wakacji 2015 - przedstawienie wniosków stąd wynikających.
9. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. 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) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwałą Nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r.
dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach;
d) nadania nazw ulic;
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e) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego
MACHNIK Spółka z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 118, Krynica – Zdrój
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w
Lędzinach przy ul. Pokoju, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lędzinach w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”;
f) przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach;
g) przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach;
h) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach;
i) zmiany uchwały nr IX/66/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
13. Informacje.
14. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do radnych z zapytaniem czy są propozycje zmian do
przedstawionego porządku obrad.
 Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła zmianę w punkcie 12d ) wykreślenie projektu uchwały w
sprawie nadania nazw ulic. Oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w pkt 12 w
sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza
planem kontroli uchwalonym w 2015 roku.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel zwróciła się o wykładnię prawną mecenasa w sprawie
złożonego wniosku.
 Mec. Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Lędziny jeżeli
podjęcie uchwały spowoduje powstanie zobowiązań (kosztów) związanych z zasięganiem opinii,
powinien on zawierać uzasadnienie w zakresie skutków finansowych – wskazywać źródła
finansowania.
 Radny Tomasz Kwoka wyjaśnił, że przywołani w uchwale eksperci będą pracować bez
generowania kosztów z budżetu miasta.
Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny poddała pod głosowanie wcześniej zgłoszoną zmianę
porządku obrad o punkt: Przyjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli
doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza planem kontroli uchwalonym w 2015
roku:
„za” – 5 głosy, „przeciw” – 6 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy.
Wniosek nie uzyskał wymaganej liczby głosów – projekt uchwały nie został wprowadzony do
porządku obrad.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel zgłosiła wniosek w sprawie rozszerzenia porządku
obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w
Lędzinach.
Pani Burmistrz zaproponowała by projekt uchwały znalazł się w pkt 12d) – w miejscu wycofanej
uchwały.
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Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos.
Wniosek uzyskał wymaganą liczbę głosów, porządek obrad został poszerzony.
Następnie Przewodnicząca poinformowała, że innych zmian nie wniesiono wobec powyższego
porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację i po zmianach wygląda następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 roku.
Przyjęcie
protokołu
z
X
Nadzwyczajnej
Sesji
Rady
Miasta
Lędziny
z dnia 3 czerwca 2015 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny
z dnia 10 czerwca 2015 roku.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych
przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów
8. Informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat
stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do
wakacji 2015 - przedstawienie wniosków stąd wynikających.
9. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji
gminy Lędziny.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. 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) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwałą Nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010
r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach;
d) przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach;
e) wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. kolejnej
umowy w przedmiocie dzierżawy Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego
MACHNIK Spółka z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 118, Krynica – Zdrój
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w
Lędzinach przy ul. Pokoju, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lędzinach w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”;
f) przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach;
g) przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach;
h) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach;
i) zmiany uchwały nr IX/66/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
13. Informacje.
14. Zakończenie.

3

Ad 3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z IX SESJI RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA
28 MAJA 2015 ROKU
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Miasta
Lędziny z dnia 28 maja 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głos
Protokół z IX Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z X NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA
LĘDZINY Z DNIA 3 CZERWCA 2015 ROKU
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
protokołu. Następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z X Sesji Rady Miasta
Lędziny z dnia 3 czerwca 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głos
Protokół z X Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA LĘDZINY
Z DNIA 10 CZERWCA 2015 ROKU
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne uwagi do
protokołu, a następnie zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji Rady Miasta
Lędziny z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Stan radnych: 14, „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głos
Protokół z XI Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.

Ad 6.
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel przedstawiła informację dotyczącą wykonania uchwały nr
IX/75/5 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie złożenia sprostowania niezgodnych
z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule prasowym z wywiadu złożonego przez Burmistrz Miasta
Lędziny dla Dziennika zachodniego w sprawie likwidacji straży miejskiej. Przedstawiona
informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie Pani Burmistrz przedstawiła informację dotyczącą realizacji uchwały nr IX/7/5 Rady
Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr
3 do protokołu.
W dalszej części sprawozdania Pani Burmistrz poinformowała, że Powiat Bieruńsko-Lędziński
zamierza udzielić gminie Lędziny pomocy finansowej na zakup podnośnika basenowego w kwocie
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35 000 zł.
Następnie Pani Burmistrz przedstawiła wykaz zadań realizowanych przez:
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wykaz zadań stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wykaz stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej. Wykaz stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W dalszej części swojego wystąpienia Pani Burmistrz przedstawiła zmiany w składzie Rady
Nadzorczej Spółki Ekorec. 24.06.2015 r. skład Rady Nadzorczej Spółki został uzupełniony o Pana
Łukasza Zarzyckiego i Pana Jakuba Jankowskiego. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki
przedstawia się następująco: Joanna Warchulska – Kopeć, Łukasz Zarzycki i Jakub Jankowski.
Nowi członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymagania kwalifikacyjne na członków rad
nadzorczych spółek określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.09.2004 r.
Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu 23.06.2015 r. otrzymała sprawozdanie finansowe Spółki
Partner , w którym została wykazana strata, która przewyższa połowę kapitału zakładowego. Mając
na uwadze art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie
zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego losu spółki.
Pani Burmistrz na zakończenie udostępniła radnym złożone sprawozdanie.
Przewodnicząca Rady Miasta przystąpiła do realizacji 7 pkt. porządku obrad.

Ad 7.
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 7 do powyższego protokołu.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel odnosząc się do przedłożonego sprawozdania
stwierdziła, że żąda sprostowania Komisji Rewizyjnej, ponieważ sprawozdanie nie
odzwierciedla przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Pani Burmistrz stwierdziła, że
kontrola wydatkowania środków pieniężnych w przedszkolach miejskich nie była
przeprowadzona bezpośrednio w placówkach, a Komisja dokonała jedynie oceny sprawozdań
wydatkowania środków na swoim posiedzeniu w dniu 25.06.2015 r. Następnie Pani Burmistrz
stwierdziła, że do uchwały nr IX/71/15 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie skargi na
działalność Dyrektora SP NR 3 w Lędzinach oraz uchwały IX/75/15 z dnia 28 maja 2015 roku w
sprawie złożenia sprostowania niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule
prasowym z wywiadu jaki złożyła w maju b.r. Burmistrz Miasta Lędziny dla Dziennika
Zachodniego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w gminie Lędziny, organ wykonawczy
przedstawił realizację uchwał Radzie Miasta na sesji w punkcie sprawozdanie Burmistrza Miasta
w okresie międzysesyjnym. Ponadto Pani Burmistrz poinformowała, że przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Pan Tomasz Kostyra otrzymał powyższe informacje w dniu wczorajszym. Wobec
powyższego bezzasadny jest zapis w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z dnia 22.06.2015 r. iż
nie wydała opinii w kwestii realizacji uchwał. Następnie Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą o
podanie, które wnioski radnych nie zostały szeroko omówione lub na które były zdawkowe i
lakoniczne odpowiedzi, oraz w jakich tematach nie został zapewniony odpowiedni i szeroki
dostęp do danych.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra odnosząc się do wypowiedzi Pani
Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że w dniu wczorajszym otrzymał informację dotyczącą
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realizacji uchwał, jednakże posiedzenie Komisji Rewizyjnej miało miejsce w poniedziałek tj.
22.06.2015 r. Wobec czego wszelkie informacje przekazywane po tym terminie nie mogły
znaleźć się w sprawozdaniu. Następnie Przewodniczący Komisji stwierdził, że uwag na
odpowiedzi Wydziałów na złożone wnioski jest dosyć dużo i to na prawie każdej Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podał przykład odpowiedzi na zapytanie dot. wysokości
wynagrodzeń w Straży Miejskiej, co zostało doprecyzowane w trakcie trwania posiedzenia.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna otrzymała wszystkie
informacje jakie tylko mogła otrzymać. Wobec czego stwierdzenie, że odpowiedzi są lakoniczne
i niewyczerpujące nie znajduje w tym przypadku uzasadnienia. Pani Burmistrz odnosząc się do
wykonania uchwał Rady Miasta poinformowała, że w dniu dzisiejszym w swoim sprawozdaniu
przedstawiła wykonanie tychże uchwał. Pani Burmistrz stwierdziła, że stwierdzenie zawarte w
sprawozdaniu, iż Komisja Rewizyjna nie miała możliwości zaopiniowania realizacji uchwał, jest
dla niej wysoko krzywdzące. Następnie Pani Burmistrz ponownie zwróciła się do Komisji
Rewizyjnej o dokonanie sprostowania przedstawionego sprawozdania.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra odczytał zapis znajdujący się w
sprawozdaniu cyt: „Komisja nie wydała opinii w kwestii realizacji dwóch uchwał…”, a
następnie wyjaśnił, że nie wyklucza to, by w związku z materiałami, które spłynęły w dniu
dzisiejszym wydać opinię na kolejnym posiedzeniu Komisji. W żaden sposób nie zamyka to
tejże możliwości. W sprawozdaniu został zapisany stan faktyczny na dzień 22.06.205 r. W
odniesieniu do odpowiedzi na wnioski Komisji Pan Tomasz Kostyra podkreślił, że zapis nie
dotyczył spraw związanych z poziomem wynagrodzeń Straży Miejskiej, ale odpowiedzi na
wnioski, które spływają do pozostałych Komisji stałych z poszczególnych wydziałów Urzędu
Miasta.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel zwróciła się z prośbą by wszelkie uwagi dotyczące
realizacji lub odpowiedzi an wnioski Komisji były sformułowane na piśmie. Wówczas będzie
można się do nich ustosunkować. Pani Burmistrz podkreśliła, że jest zaskoczona przytoczonymi
sformułowaniami bo zarówno Burmistrz miasta jak i pracownicy bardzo się starają.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Kostyra wyjaśnił, że w wielu przypadkach
odpowiedzi na wnioski są bardzo dobrze przygotowane, natomiast zdarzają się też wnioski, które
są wielokrotnie składane na komisjach i odpowiedzi na nie nie ma. Jednocześnie radny
podkreślił, iż docenia deklarację współpracy Pani Burmistrz.
 Pani Burmistrz poinformowała, że jeżeli są takie sytuacje, że na wnioski nie ma odpowiedzi
należy ten fakt zgłosić do Biura Rady, a wówczas Pani Burmistrz osobiście się nimi zajmie.

Ad 8.
INFORMACJA KOMISJI HANDLU, USŁUG, KOMUNIKACJI, ŁADU I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO NA TEMAT STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W
LĘDZINACH ORAZ PRZYGOTOWANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH DO WAKACJI 2015
- PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW STĄD WYNIKAJĄCYCH
Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksander Koziol przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa oraz przygotowaniu do wakacji letnich. Informacja stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
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Ad 9.
INFORMACJA PREZESA SPÓŁKI „PARTNER” NA TEMAT STANU
ZAAWANSOWANIA PRAC PRZY KANALIZACJI GMINY LĘDZINY.
Prezes Spółki Partner przedstawił informację nt. zaawansowania prac nad budową nowej
kanalizacji. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca ogłosiła 10 min przerwy i zwróciła się do mieszkańców chcących zabrać głos aby
w czasie przerwy zgłosili jej ten fakt.
Ad 10.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodnicząca Rady Miasta Pani Elżbieta Ostrowska udzieliła głosu radnym:


Radny Janusz Gondzik zwrócił się z zapytaniem kiedy zostaną dokonane naprawy
uszkodzonych urządzeń na placach zabaw oraz koszenie trawy.



Naczelnik Wydziału Infrastruktury Pan Jacek Saternus wyjaśnił, że została wyłoniona firma i
podpisana umowa w celu przeprowadzenia napraw tam gdzie są one potrzebne. Naprawy będą
sie odbywały w przyszłym tygodniu, natomiast w kwestii koszenia traw zostanie to sprawdzone
i wykoszone.



Radny Janusz Gondzik zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Grzegorza Bergera o to, kiedy
zostaną wykonane poprawki na ul. Waryńskiego i kto za nie odpowiada.



Kierownik Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że poprawki na ul. Waryńskiego będą przez
wykonawcę zrealizowane przy współpracy PGK Partner oraz Wydział Infrastruktury Urzędu
Miasta.



Radny Janusz Gondzik zwrócił się z prośbą by podczas wykonywania prac były obecne osoby
z wydziału lub z PGK Partner. Następnie radny zapytał kiedy zostaną poprawione studzienki w
ul. Lewandowskiej.



Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, że najprawdopodobniej zostanie to poprawione w okresie
wakacyjnym jak tylko firmy uporają się w wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych.



Radny Tomasz Kostyra zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego Pana Bartosza
Ostrowskiego (w kwestii formalnej dalszej pracy Komisji Rewizyjnej). Radny zapytał czy w
związku z odpowiedzią udzieloną przez Panią Burmistrz Miasta można uznać, że uchwała
IX/75/15 z 25 maja 2015 r. została wykonana w sposób prawidłowy. Czy w związku z
powyższym można uznać, że jeden dzień, w którym Pani Burmistrz mogła wykonać uchwałę
był za krótkim okresem by to zrobić czy może był wystarczający.



Pan Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że jest to kwestia tego czy Komisja przyjmuje wyjaśnienia
Pani Burmistrz czy też ich nie przyjmuje. Następnie dodał, że możliwość wykonania uchwały
istniała tylko teoretycznie z uwagi na 21 termin złożenia sprostowania, który wynika z prawa
prasowego. W związku z czym od podjęcia uchwały pozostał zaledwie jeden dzień do
dokonania tych czynności. Termin ten nie podlegał w żaden sposób wydłużeniu, ponadto
patrząc na sprawę w sposób obiektywny wydaję się, że nie można było takich działań podjąć.



Radny Tomasz Kostyra wyjaśnił, że ta sprawa siłą rzeczy będzie podlegała ocenie przez
Komisję Rewizyjną i nie chciałby, żeby w związku z tym Komisja miała postawiony jakiś
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zarzut.


Pan Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że nie ma podstaw by do Komisji mogły być kierowane jakieś
zarzuty nieprawidłowego zweryfikowania uchwały pod względem jej wykonania zwłaszcza, że
na wykonanie uchwały był zaledwie jeden dzień.



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel przypomniała, że uchwała została podpisana przez
Przewodniczącą Rady Miasta w piątek, gdzie urząd pracuje tylko do godziny 14.00, a Rada
Miasta nie przedstawiła projektu umieszczenia sprostowania. Wobec powyższego nie było
czasu na autoryzację treści sprostowania, co było życzeniem wnioskodawców.



Radny Tomasz Kostyra wyjaśnił, że zadane pytania miały na celu rozwianie wątpliwości
prawnych i uniknięcia ewentualnych zarzutów do Komisji Rewizyjnej. Następnie radny
zwrócił się z zapytaniem czy Komisja Rewizyjna może wnioskować o opinie prawne
niezależnych ekspertów.



Mec. Bartosz Ostrowski przypomniał, że odpowiedź w tej kwestii została przedstawiona
Komisji Rewizyjnej na piśmie. Następnie dodał, że podstawą jest tutaj gospodarowania
środkami gminnymi, ponadto podkreślił, że kancelaria prawna którą reprezentuje ma podpisaną
umowę na obsługę prawną zarówno Burmistrza Miasta jak również Rady Miasta. Mecenas
zapewnił, że bez względu na to, który organ wnioskuje o wydanie opinii prawnej będzie ona
zawsze taka sama. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy wydatkowanie dodatkowych
środków z budżetu miasta na weryfikację wydanych opinii prawnych są celowe i konieczne do
podjęcia z punktu widzenia gospodarności.



Radny Tomasz Kostyra zapytał czy w związku z powyższym wszelkie opinie prawne,
sporządzane do końca 2015 roku będą autorstwa kancelarii Lexus Consulting.



Mec. Bartosz Ostrowski wyjaśnił, ze w obowiązującej umowie nie ma zawartej klauzuli
wyłączności, jednakże do końca 2015 roku kancelaria jest zobowiązana do współpracy w tym
zakresie. W związku z powyższym ewentualne sporządzenie innej opinii prawnej będzie
wymagało dodatkowych nakładów finansowych.



Radny Tomasz Kostyra stwierdził, że chciałby mieć pewność, że wydawane opinie przez
Kancelarię Lexus Consulting są obiektywne, uwzględniają cały zakres tematyczny oraz
podstawy prawne.



Mec Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że kancelaria stara się pracować z najwyższą starannością, a
wydawane opinie są takie same bez względu na to przez kogo są zlecane. Jednakże można się z
nimi nie zgadzać i polemizować.



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że radcy prawni starannie wykonują swoje
obowiązki, natomiast jeżeli są jakieś wątpliwości w tej kwestii to należy je wskazać i
udowodnić.



Radny Tomasz Kostyra stwierdził, że jego pytanie mogło się wydawać na pozór dziwne
jednakże po ostatniej nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta pojawiły się jakieś wątpliwości
zarówno dla radnych jak i mieszkańców, którzy życzyli sobie by opinie prawne były w formie
rozszerzonej. Na zakończenie radny stwierdził, że uzyskał na swoje pytanie satysfakcjonującą
odpowiedź.



Mec. Bartosz Ostrowski wyjaśnił, że nie wie odnośnie której opinii prawnej te uwagi
dotyczyły, jednakże nie objętość opinii a jej zawartość merytoryczna powinna być najbardziej
istotna.
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Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że przedstawiona opinia prawna na
poprzedniej sesji Rady Miasta przez mec. Ryszarda Ostrowskiego opierała się jedynie na
odczytaniu wyroku sądu jako odpowiedzi na zadane przez radnych pytanie.



Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Edward Urbańczyk odczytał zapis §84 pkt 4 Statutu
Gminy Miejskiej Lędziny: „Za zgodą Rady Komisja Rewizyjna może powołać
rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.”



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o
odczytanie § 34 Statutu.



Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk odczytał § 34 Statutu.



Mec. Bartosz Ostrowski przyznał, że projekt uchwały, który miał wejść dzisiaj pod obrady
mógł zostać zrealizowany ze skutkami finansowymi. I jest to tylko i wyłączni kwestia
finansowa.



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że Statut określa również to jak powinien
wyglądać projekt uchwały. Następnie Pani Burmistrz odczytała zapisy pkt 3. § 37 Statutu.



Radny Aleksander Koziol zapytał kiedy mieszkańcy otrzymają odpowiedź na złożony wniosek
ws podniesienia studzienek kanalizacyjnych na ul. Goławieckiej. Następnie radny zapytał, czy
wnioski zgłaszane przez radnych są w ogóle w jakiś sposób realizowane przez spółkę.



Pan Kierownik Grzegorz Berger przyznał, że taki wniosek wpłynął i został przekazany do
wykonawcy robót. Inżynier kontraktu zlecił wykonawcy dokonanie przeglądu wszystkich
studzienek w ul. Goławieckiej i w okresie wakacyjnym będą te korekty dokonane. Dotyczy to
również innych ulic jak np. Ułańska i Oficerska.



Radny Tomasz Kostyra poddał pod analizę możliwość wprowadzenia zniżki w opłatach za
śmieci dla rodzin wielodzietnych (Rodzina 3+). Radny zapytał, czy ze strony radnych byłaby
wola wprowadzenia czegoś podobnego oraz czy są techniczne możliwości by to zrobić.



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że zarówno Burmistrz jak i Rada Miasta
chcieliby udzielić wszystkim zniżek i iść z pomocą, jednakże należy znaleźć źródło
finansowania.



Radny Tomasz Kostyra podziękował Pani Burmistrz za przyzwolenie i wyjaśnił, że temat
będzie przedmiotem analizy na komisjach.

Przewodnicząca Rady Miasta udzieliła głosu mieszkańcowi Panu Bernardowi Bratkowi.


Pan Bernard Bratek przedstawił problem budowanego na swojej posesji przyłącza
kanalizacyjnego. Pan Bratek domaga się od Spółki Partner by ta dokonała budowy przyłącza
zgodnie z podpisaną umową lub budowy przepompowni na swojej posesji.



Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że Pan Bratek wysłał pismo w tej sprawie
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w czerwcu 2015 r. Śląski Urząd Wojewódzki
odpowiedział, że po zapoznaniu się szczegółowo z nadesłaną dokumentacją wyjaśnia:
„Zgodnie z przepisami z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013 r. poz. 594
ze zmianami: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sprawach
dotyczących kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należy do zadań
własnych gminy realizowanych odpowiednio przez wójta, burmistrza, prezydenta.”
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Pan Bratek przyznał, że odczytana odpowiedź jest najistotniejsza, a mimo tego zapisu zostaje
z urzędu odsyłany do PGK Partner. Następnie Pan Bratek przedstawił wszystkie dokumenty
w sprawie.

 Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że w trakcie dyżurów Pan Bratek zgłosił swój
problem. W związku z tym został zaproszony na posiedzenie Komisji Handlu, na której obecny
był również Kierownik Pan Grzegorz Berger. Komisja Handlu miała swoje posiedzenie w dniu
23.06.2015 r. gdzie została podjęta próba rozwiązania problemu. Jednakże nie nastąpiło żadne
podsumowanie, ponieważ obie strony nie doszły do porozumienia.
 Pan Bratek przerywając wypowiedź Przewodniczącej Rady Miasta poinformował, że w dniu
dzisiejszym przedstawiciele wykonawców zgłosili się do niego w celu zasypania wykopów – na
co Pan Bratek nie pozwolił.
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do Pana Grzegorza Bergera by dokonał podsumowania
dyskusji, która miała miejsce na Komisji Handlu. Jednakże ostatecznie głos zabrał Prezes Spółki
Partner Pan Robert Kamiński.
 Pan Robert Kamiński wyjaśnił, że dokładnie w dniu 11 marca wykonawca wszedł w teren i od
tego momentu zaczęły się problemy, ponieważ Pan Bratek wielokrotnie wyrażał zgodę na pewną
zaproponowaną koncepcję, a następnie po 10 min. od wyjścia z budynku wracał i anulował
wcześniejsze uzgodnienia. Na co są stosowne dokumenty. W jednym z pism Pan Bratek
stwierdził, że nie akceptuje takiego sposobu wykonania przyłącza, a następnie w tym samym
dniu z tą samą datą wpływu jest na to zgoda. Wiec w związku z powyższym spotkania z Panem
Bratkiem odbywały się kilkanaście razy od marca 2015. Następnie Pan Prezes zwrócił się
z prośbą by Pan Bratek nie przerywał mu wystąpienia, ponieważ jego zachowanie w dniu
dzisiejszym na sali sesyjnej jest takie samo jak podczas wizyt w spółce Partner, gdzie Pan Bratek
krzyczy i zastrasza pracownice.
 Pan Bratek przeprosił Pana Prezesa za swoje zachowanie podczas wizyt w Spółce Partner.
 Pan Prezes Robert Kamiński wyjaśnił, że wszystkie odbyte spotkania miały na celu zaspokojenie
oczekiwać mieszkańca. Nawet w obecności swojej małżonki Pan Bratek przyznał, że
zaproponowane rozwiązanie jest dla niego satysfakcjonujące, po czym zdanie zmienił. Pan
Prezes stwierdził, że przy takim stanie rzeczy nie będzie rozwiązania sporu do końca roku.
W związku z powyższym zapadła decyzja, że wykop na posesji Pana Bratka zostanie zakopany a
teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Pan Bratek nie poniesie żadnych kosztów z
tym związanych. Pan Prezes stwierdził, że ze strony Spółki Partner zostało wykonane wszystko
co możliwe, a spółka nie może wykonać przyłącza do planów perspektywicznych właściciela
nieruchomości.
Pan Bratek po raz kolejny zgłaszał chęć zabrania głosu, jednakże Przewodnicząca Rady Miasta
stwierdziła, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Handlu. Następnie
oddała głos Kierownikowi Panu Grzegorzowi Bergerowi.
 Pan Grzegorz Berger wyjaśnił, ze Spółka Partner w dalszym ciągu deklaruje chęć wykonania
przyłącza ale rozbieżności w wysokości na poziomie 5 cm nie pozwalają zrealizować przyłącza.
W dniu dzisiejszym również odbyło się ponowne spotkanie z inżynierem kontraktu, zgodnie z
ustaleniami jakie zostały poczynione na posiedzeniu Komisji Handlu.
 Prezes Pan Robert Kamiński wyjaśnił, że żadna dokumentacja nie została sfałszowana lub
antydatowana. Ponadto podkreślił, że żadne przyłącze nie może być wykonane bez należytej
staranności wbrew sztuce.
 Pan Bratek ponownie zabrał głos, podkreślając, że Spółka Partner nie chce się wywiązać
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z podpisanej z nim umowy, w której została określona wysokość przyłącza kanalizacyjnego.
 Przewodnicząca Rady Miasta odebrała głos wzburzonemu Panu Bratkowi i poinformowała by
udał się on ponownie do
siedziby Spółki Partner. Następnie Przewodnicząca Rady
podziękowała za wystąpienia i zakończyła realizację pkt. 10 porządku obrad.

Ad 11.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
 Radny Karol Kolny poinformował, że Wojewoda Śląski wyraził zgodę na umieszczenie na Sali
sesyjnej herbu i flagi Piastów Górnośląskich. Następnie radny złożył formalny wniosek
o umieszczenie w/w symboli regionu na Sali Sesyjnej. Na zakończenie radny zobowiązał się
wraz z radnym Hubertem Handym do zakupienia herbu i flagi.
Przewodnicząca Rady Miasta poddała wniosek pod głosowanie: „za” – 14 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Edward Urbańczyk skierował do Pani Burmistrz
wniosek o rozwiązanie problemu, który powstał na ul. Ułańskiej. Radny poinformował, że
kanalizację w tym rejonie wykonywała firma Machnik, odwodnienie i krawężniki forma Bigos.
Nakładkę asfaltową wykonywała firma Drog-Bud. Prace zostały bardzo dobrze wykonane
natomiast na poboczach zalegają pozostałości po budowie. Wykonawcy jeden na drugiego
zrzucają odpowiedzialność za nienależyte uprzątnięcie terenu po budowie. Radny zwrócił się
z prośbą by podjąć interwencję u starosty w tej sprawie.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel poinformowała, że przyjęła wniosek radnego.
 Radny Robert Żmijewski zawnioskował, by projekty uchwał docierały do radnych drogą
elektroniczną wcześniej niż w dniu sesji – żeby radni nie byli zaskakiwani nowymi projektami
uchwał przed sesją.
 Przewodnicząca Rady Miasta Pani Elżbieta Ostrowska wyjaśniła, że jeżeli uchwały wpływają do
Biura Rady Miasta w terminie wówczas są przesłane odpowiednio wcześniej radnym, jeżeli
natomiast są opóźnienia nic z tym faktem zrobić się nie da.
Z powodu braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Miasta zakończyła realizację 11 pkt.
porządku obrad.

Ad 12a.
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
Zdzisława Rudola 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 głos.
Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015 - 2025 rok, została podjęta i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad 12b.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA LĘDZINY
NA 2015 ROK
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola 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 głos.
Uchwała nr XIII/78/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2015 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 12c.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO UCHWAŁĄ
NR LXII/422/10 RADY MIASTA LĘDZINY Z DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU DLA
OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. HOŁDUNOWSKIEJ I GWARKÓW
W LĘDZINACH
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola o odczytanie tytułu projektu uchwały. A następnie Przewodnicząca poddała
projekt uchwały pod głosowanie.
Stan radnych: 14, „za” – 12 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy.
Uchwała nr XIII/79/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr
LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie
ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 12d.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO
W REJONIE UL. MURCKOWSKIEJ W LĘDZINACH
 Radny Tomasz Kostyra zaproponował, żeby nie podejmować w dniu dzisiejszym uchwały,
natomiast zgodnie z wnioskiem radnej Anny Wysockiej podjechać na miejsce i zobaczyć ten
teren.
 Burmistrz Miasta Pani Krystyna Wróbel wyjaśniła, że czasu nie ma o czym wspominała Pani
Poloczek.
 Pani Anna Poloczek Urbanista Miejski wyjaśniła, że podejmując w dniu dzisiejszym uchwałę
będzie można nie rozpatrywać wniosku, który wpłynął na ręce Pani Burmistrz w sprawie
ustalenia warunków zabudowy, max do 9 miesięcy od daty jego wpływu. Jest to możliwe tylko
w przypadku do obszaru dla którego ma zostać uchwalony plan, stąd starania Pani Burmistrz
dotyczący projektu uchwały. Podjęcie przedłożonej uchwały nie przesądza jeszcze o tym czy
decyzja będzie pozytywna czy negatywna.
 Radny Tomasz Kostyra podkreślił, że obawia się konsekwencji finansowych wynikających z
roszczeń odnośnie decyzji już wydanych. Następnie zapytał czy w przypadku gdy w dniu
12

dzisiejszym zostanie uchwała podjęta, a za 9 miesięcy Rada nie podejmie uchwały o przyjęciu
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru to czy z tego tytułu będą jakieś
konsekwencje dla miasta , że decyzja nie został wydana.
 Pani Anna Poloczek wyjaśniła, że jeżeli jest plan w budowie wówczas wydanie decyzji
następuje do czasy uchwalenia decyzji lub nie dłużej niż do 9 miesięcy od złożenia wniosku.
Jeżeli planu się nie uchwali lub odstąpi się od jego opracowywania to max do 9 miesięcy decyzja
musi być wydana. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu nie jest
jednoznaczne z wykonaniem planu – nikt nie rozlicza gmin dlaczego ewentualnie plan nie został
wykonany. Pani Poloczek podkreśliła, że samo podjęcie uchwały nie rodzi żadnych
konsekwencji, daje to czas m. in. też rzeczoznawcy majątkowemu do oszacowania czy byłyby
roszczenia czy też nie.
 Radny Tomasz Kostyra stwierdził, że na chwilę obecną chcemy tylko zablokować tego
inwestora i czekamy na zestawienia finansowe i dalsze rozstrzygnięcia.
 Pani Anna Poloczek wyjaśniła, że głównie chcemy zyskać czas by wiedzieć, ponieważ może w
przyszłości okazać się że decyzja pozytywna może się odwrócić przeciwko osobom, które
zamierzają się tam wybudować. Pani Poloczek podkreśliła, że najbardziej martwi ją sprawa
uzdatniania tego terenu równocześnie na wszystkich działkach pod zabudowę. Głównie pod
kontem warunków wodno – gruntowych.
W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Zdzisława Rudola 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 głos.
Uchwała nr XIII/80/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie przystąpienia do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Murckowskiej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 12e.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE – NA
CZAS OZNACZONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. KOLEJNEJ UMOWY
W PRZEDMIOCIE DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWU BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO MACHNIK SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MOCHNACZCE
WYŻNEJ 118, KRYNICA – ZDRÓJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY LĘDZINY, POŁOŻONEJ W LĘDZINACH PRZY
UL. POKOJU, NA POTRZEBY SKŁADOWANIA ZIEMI, KRUSZYW I MATERIAŁÓW
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W LĘDZINACH
W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W
GMINIE LĘDZINY”
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola 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 XIII/81/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie – na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy
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Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Spółka z o.o. z siedzibą w Mochnaczce
Wyżnej 118, Krynica – Zdrój nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny,
położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lędzinach w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny”, została podjęta i stanowi załącznik nr
14 do protokołu.

Ad 12f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO POD NAZWĄ „KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO” Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola 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 XIII/82/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 roku w sprawie przystąpienia do
związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach, została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 12g.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO POD NAZWĄ „KOMUNIKACYJNY ZWIĄZEK KOMUNALNY
GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO” Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola 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 XIII/83/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2015 roku w sprawie przyjęcia statutu
związku komunalnego pod nazwą „Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 12h.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W TYCHACH ORAZ
SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur.
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Edward Urbańczyk zgłosił kandydaturę radnego Janusza
Gondzika – radny wyraził zgodę na kandydowanie.
 Przewodnicząca Rady Miasta zgłosiła następujące kandydatury:
 radnego Karola Kolnego – radny nie wyraził zgody,
 radnego Huberta Handego – radny wyraził zgodę,
 radnej Anny Wysockiej – radna nie wyraziła zgody,
 radnej Haliny Sinder - radna nie wyraziła zgody,
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radnego Tadeusza Kowalczyka - radny nie wyraził zgody,
radnego Roberta Żmijewskiego - radny nie wyraził zgody,
radnego Zdzisława Rudola - radny nie wyraził zgody,
radnego Edwarda Urbańczyka – radny wyraził zgodę,
radnej Ewy Fojcik – radna nie wyraziła zgody,
radnego Aleksanda Koziol – radny nie wyraził zgody,
radnego Tomasza Kwoki – radny wyraził zgodę,
radnego Tomasza Kostyrę – radny wyraził zgodę,

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Edward Urbańczyk zgłosił kandydaturę
Przewodniczącej Rady Miasta radnej Elżbiety Ostrowskiej – radna nie wyraziła zgody.

W wyniku braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego
Rady Zdzisława Rudola 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 XIII/84/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2015 roku w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w
Katowicach została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 12f.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IX/66/15 Z DNIA 28
MAJA 2015 R. W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W LĘDZINACH
W wyniku braku zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Wiceprzewodniczącego Rady
Zdzisława Rudola 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 XIII/85/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2015 roku w sprawie zmiany uchwały
nr IX/66/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lędzinach, została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 13.
INFORMACJE
Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujące informacje:
1. Informacja od Krajowej Rady Sędziów Społecznych w/s naboru kandydatów na ławników,
odczytana informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
2. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w/s wyrażenia zgody na
używanie herbu i flagi województwa śląskiego. Odczytana odpowiedź wraz z wnioskiem
radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
3. Informacja dotycząca XXI Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian na Jasnej Górze,
odczytana informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miasta złożyła podziękowania Dyrektor MOK – u
Pani Joannie Figurze za wielkie zaangażowanie w organizację Dni Lędzin.
Pani Burmistrz Krystyna Wróbel podziękowała za złożone podziękowania, które zostaną
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przekazane Pani Dyrektor Joannie Figurze. Następnie potwierdziła, że została wykonana ogromna
praca podczas organizacji i przebiegu Dni Lędzin zarówno pracowników MOK jak również
i pracowników Urzędu Miasta. Ponadto wiele służ czuwających nad bezpieczeństwem imprezy było
w nią mocno zaangażowanych. Pani Burmistrz podkreśliła, że była to pierwsza impreza masowa
zorganizowana w Lędzinach, jej przebieg był niczym niezakłócony. Dopisała nawet pogoda.
Następnie Pani Burmistrz poinformowała, ze w dniu wczorajszym w Tygodniku Echo odbyła się
uroczysta Gala na której ogłoszono wyniki konkursu na człowieka, stowarzyszenia i sportowca
2014 roku. I pierwsze miejsce zajęli lędzinianie! Człowiekiem roku 2014 został Pan Mantaj,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych a sportowcem Pan Tomasz Matysek. Pani Burmistrz
pogratulowała zwycięzcom oraz osobom, które miały w tym swój ogromny wkład, a takim jest Pan
Mirosław Leszczyk.
Radna Ewa Fojcik poinformowała radnych o przesunięciu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
i Samorządności w sierpniu 2015 r. z 21.08. na 25.08.2015 roku (wtorek) godzina 15.15.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tomasz Kostyra zapytał czy w okresie wakacyjnym
będą organizowane jakieś imprezy promujące jakieś organizacje prywatne.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie wie nic na ten temat. Natomiast będą organizowane festyny przez
radnych Karola Kolnego w dniu 29.08.2015 r. na tzw. wałach, Edwarda Urbańczyka na
Smardzowicach w pierwszą sobotę września. Pani Burmistrz poinformowała, że 6 września odbędą
się dożynki miejskie z mszą św. w Kościele Św. Anny.

Ad 14.
ZAKOŃCZENIE
Przewodnicząca Rady Miasta podziękowała radnym za udział w sesji, Pani Burmistrz Miasta,
Skarbnik, Sekretarz, Pani Annie Poloczek oraz mecenasowi za udział w posiedzeniu,
a pracownikom Biura Rady za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu obrad.
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 XIII SESJI RADY MIASTA VII KADENCJI
Liczba załączników: 22
Zbiorcze zestawienie opinii Komisji Stałych Rady Miasta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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
Obradom przewodniczyła
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