
Sprawozdanie z działalności 

Rady Miasta Lędziny 

w czasie trwania VI kadencji. 

 

W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się I sesja Rady Miasta zwołana jeszcze przez 

przewodniczącego Rady Miasta V kadencji Piotra Gorzenia, czasie której nastąpiło ślubowanie 

nowo wybranych radnych VI kadencji. 

W trakcie trwania VI kadencji Rady Miasta Lędziny odbyły się 53 posiedzenia sesyjne,  

z czego 7 było zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Posiedzenia sesji zwyczajnych odbywały się z 

zasady w ostatni czwartek  miesiąca, poza kilkoma wyjątkami. 

W dniu 6 maja 2011 r. odbyła się uroczysta sesja z okazji XX – lecia Odrodzonej 

Samorządności. W tym samym roku nadano tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Lędziny” Pani 

Irenie Gajer, Panu Janowi Raszce i Panu Rafałowi Buli. 

W czasie przeprowadzonych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy 429 uchwał. Spośród  420 

uchwał, które zostały podjęte w głosowaniu jawnym 308 zostało podjętych jednogłośnie, co 

stanowi ok.  73,3 % podejmowanych uchwał. Jedna uchwała nie została podjęta. 

Protokoły z sesji oraz podjęte uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta. Na stronie internetowej (w ramach Zintegrowanego Portalu Prawa Miejscowego) były 

umieszczane również projekty uchwał przed ich omawianiem przez komisje i podejmowaniem na 

sesji. 

Najważniejszymi uchwałami były podejmowane corocznie uchwały dotyczące: 

• zatwierdzenia budżetu miasta Lędziny i  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Lędziny, 

• udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta, 

• określenia wysokości stawek podatku, 

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski 

Ośrodek Kultury, samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna, 

Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. 

Ważnymi uchwałami podejmowanymi przez nas były też uchwały związane z realizacją 

programu niskiej emisji, z realizacją przez spółkę „Partner” projektu uporządkowania gospodarki 

ściekowej w gminie Lędziny, emisją obligacji komunalnych, z których środki potrzebne były na 

konieczne przy tych pracach inwestycje w infrastrukturę drogową, nowymi zasadami odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, tworzeniem nowych  

i zmianą istniejących planów zagospodarowania przestrzennego. Jedną z ważnych dla mieszkańców 

uchwał była też uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji 

społecznych projektu „Budżet Obywatelski w Lędzinach”. W tej kadencji dokonaliśmy także 

aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku. 

Dwukrotnie w trakcie trwania VI kadencji wprowadzaliśmy zmiany w Statucie Gminy 

Miejskiej Lędziny. Ostatnio w związku z wprowadzeniem obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Rada Miasta podjęła 12 stanowisk i apeli w sprawach ważnych dla gminy i jej mieszkańców. 

W ostatnim okresie na sesji nadzwyczajnej Rada Miasta w swoim stanowisku negatywnie odniosła 

się do likwidacji przez Kompanię Węglową deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. 

Zgodnie z przyjętymi w kolejnych latach planami pracy komisje stałe Rady Miasta 

przedstawiały informacje dotyczące istotnych dla miasta spraw, związanych z zakresem 

merytorycznym tych komisji. Informacje te poszczególne komisje przygotowały na swoich 

posiedzeniach. 

Przez cały czas trwania VI kadencji raz na kwartał Prezes Spółki „Partner” p. Piotr Buchta 

przedstawiał Radzie Miasta informacje na temat stanu zaawansowania prac w ramach inwestycji 

kanalizacji miasta oraz odpowiadał na pytania radnych. 

W okresie VI kadencji odbyło się kilka spotkań ze Starostą Powiatu  

Bieruńsko – Lędzińskiego Bernardem Bednorzem i radnymi powiatowymi z rejonu Lędzin, na 



których omawiano współpracę z powiatem w sprawach infrastruktury drogowej, komunikacji 

publicznej i bezpieczeństwa. 

W 2013 r. z inicjatywy Komisji ds. Ochrony Środowiska Rada Miasta wystosowała pisma do 

posłów  regionu śląskiego w sprawie zmiany prawa dotyczącego opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz ich wyłapywania. Tylko niektórzy z posłów poinformowali nas o zajęciu się 

sprawą. Niestety otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Środowiska nie zamierza wprowadzać 

żadnych zmian w uregulowaniach prawnych. 

W planach pracy Rady Miasta przewidywano dyżury radnych w ich okręgach wyborczych. 

Większość z nich odbyła się w przewidzianych terminach. Zgodnie z harmonogramem odbywały 

się dyżury Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Smutnym doświadczeniem VI kadencji była śmierć w dniu 23 marca 2012 r. radnego Emila 

Piątka, przewodniczącego Komisji do spraw Ochrony Środowiska. Jego miejsce w Radzie Miasta 

zajął p. Czesław Orzegowski, który złożył ślubowanie na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.. 

Na 39 sesjach, a więc większości sesji Rady Miasta, byli obecni wszyscy radni. Na żadnej 

sesji nie brakowało więcej niż 2 radnych. Świadczy to o poważnym traktowaniu swoich 

obowiązków przez radnych VI kadencji. Chciałabym za to oraz współpracę w czasie jej trwania 

wszystkim członkom Rady Miasta serdecznie podziękować. 

Prawidłowe działanie Rady Miasta w dużym stopniu zależy od pracowników Biura Rady. 

Wszystkim Paniom pracującym w tym okresie w Biurze Rady chciałabym w imieniu Rady Miasta 

Lędziny podziękować za zaangażowanie w pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji oraz 

posiedzeń komisji, za przygotowane protokoły, codzienne działanie biura, współdziałanie z radnymi 

i wszelką pomoc. 

W działaniu samorządu istotna jest współpraca władzy uchwałodawczej z wykonawczą. Za 

współdziałanie w tej kadencji chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi Wiesławowi 

Stambrowskiemu i Wiceburmistrzowi Markowi Bani. 

Za czteroletnią współpracę chciałabym podziękować również wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta Lędziny, w tym szczególnie Pani Sekretarz Alicji Bobiec, Pani Skarbnik Dorocie 

Paszek,   wszystkim naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów. Dziękuję Paniom mecenas 

Wioletcie Wołek – Reszka i Alicji Jochymczyk za dbanie o zgodny z prawem przebieg sesji. 

Dziękuję także Panu Prezesowi spółki „Partner” Piotrowi Buchcie za przedstawiane nam 

informacje o postępie prac kanalizacyjnych. Za współpracę dziękuję Dyrektorowi Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Panu Andrzejowi Furczykowi, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

Pani Joannie Figura, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Joannie Wicik, Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Pani Aleksandrze Skwara – Zięciak, Prezes 

„Ekorecu” Pani Bernadecie Stachoń, Kierownikowi Targowiska Miejskiego Panu Ryszardowi 

Buchcie, Komendantowi Straży Miejskiej Panu Janowi Słonince i jego poprzednikowi Panu Janowi 

Hudzikowskiemu oraz wszystkim dyrektorom lędzińskich przedszkoli i szkół. 

Chciałabym podziękować za współpracę Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Bieruńsko – 

Lędzińskiego, a także Powiatowej Komendzie Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Tychach i 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Dziękuję redaktorom naszej gazety samorządowej. 

Wreszcie chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób 

do sprawnego działania Rady Miasta, a których wcześniej nie wymieniłam. Dziękuję wszystkim 

mieszkańcom Lędzin za zaufanie i wszelkie przejawy poparcia naszych działań, ale także za  

konstruktywną krytykę. 

W końcu chciałabym również przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moimi 

działaniami jako Przewodniczącej Rady Miasta Lędziny. Zapewniam, że nigdy nie zamierzałam  

świadomie nikogo obrazić. 

Jeszcze raz dziękuję Państwu Radnym za współpracę i zrozumienie, zaś wszystkim 

ubiegającym się o reelekcję życzę ponownego zdobycia zaufania wyborców i uzyskania mandatu 

radnego. 

     

        Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny 

                Teresa Ciepły 


