
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Lędziny za 2007r. 
 
Rady Miasta Lędziny odbyła  21 posiedzeń w tym zostały zwołane 3 sesje tematyczne 
poświęcone: 

1. Ochronie środowiska oraz Diagnozie zagroŜeń związanych z funkcjonowaniem na 
terenie miasta zakładu wydobywczego KWK Ziemowit.  

2. Bezpieczeństwu publicznemu w mieście.  
3. Zagadnienia z zakresu edukacji. 
 

Rada Miasta Lędziny podjęła 117 uchwał między innymi w sprawie:  
 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, 
 
- ustalenia dopłat do cen za zuŜycie wody, 
 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru połoŜonego w rejonie ulic : A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, 
 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru określonego: od zachodu - ul. Oficerską, od północy - ul. Ułańską, od wschodu - 
granicą miasta i Potokiem Goławieckim, od południa - ul. Ziemowita, 

 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru połoŜonego w rejonie drogi krajowej nr S-1,  
 
- zmiany do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zmienionej uchwałą 
nr XL/259/05 z dnia 13.10.2005 r. oraz uchwałą nr III/14/06 z dnia 7.12.2006 r. – 
dotycząca wymiany źródła ogrzewania – pieca,  

 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007,  
 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PGK "Partner" Sp. z o.o,  
 
- ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków,  
 
- udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta,  
 
- likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w celu 

zawiązania jednoosobowej spółki gminy Lędziny z ograniczoną odpowiedzialnością,  
 
- utworzenia jednoosobowej spółki gminnej "EKOREC" Sp. z o.o. w Lędzinach oraz 

określenia wysokości jej kapitału zakładowego,  
 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego 

w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach, 
 
- uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny,  



 
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz do Sądu Okręgowego                        

w Katowicach na kadencję 2008-2011,  
 
- zmiany uchwały nr LIV/365/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoŜonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach,  

 
- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
 
- zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny. 
 
Rada miasta Lędziny w 2007 roku rozpatrzyła w czasie swoich posiedzeń 7 skarg podejmując 
stosowne uchwały. 
 
W konsekwencji uchwalenia zmian w Statucie Rady Gminy Lędziny od 13 grudnia 2007 roku 
obowiązuje nowy Statut Rady Gminy Lędziny. 
 
  
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  (-) Piotr Gorzeń 


