
Sprawozdanie z działalności 

Rady Miasta Lędziny 

za 2012 r. 
 

W 2012 r. odbyło się 13 sesji. Wśród  tych sesji były 2 nadzwyczajne, o które wnioskował 

Burmistrz Miasta. Posiedzenia sesji zwyczajnych odbywały się w ostatni czwartek każdego 

miesiąca poza lipcem, który był miesiącem przerwy wakacyjnej.  

 

W czasie przeprowadzonych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy 96 uchwał. Spośród 94 uchwał 

podejmowanych w głosowaniu jawnym 57 zostało podjętych jednogłośnie, co stanowi ok. 

60,6 % podejmowanych uchwał. Dwa projekty uchwał zostały w glosowaniu odrzucone. Oba 

dotyczyły zamierzeń inwestycyjnych RPWiK Tychy. Oprócz tego Rada Miasta Lędziny 

podjęła jednogłośnie 2 obwieszczenia. 

Protokoły z sesji zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

Wśród najważniejszych podjętych uchwał znalazły się uchwały w sprawie: 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 

2022  

 budżetu miasta Lędziny na 2013 rok; 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Lędziny za 2011 rok; 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019 

i zmian w budżecie miasta na 2012 rok – dwunastokrotnie; 

 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu 

miasta za 2011rok. 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków 

transportowych i posiadania psów w 2013 r.; 

 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Tychach; 

 zatwierdzenia wysokości taryfy za zrzut ścieków oraz ustalenia dopłaty do cen 

za m
3
 odprowadzanych ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

„Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach; 

 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” 

spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2012 – 2014; 

 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2012 – 2015;  

 sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

 zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej 

jednostkom organizacyjnym;  

 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 

prawa handlowego przez Burmistrza Lędzin; 

 przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny”;  

 uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Lędziny na lata 2013 – 2017; 

 podziału miasta Lędziny na jednomandatowe okręgi wyborcze; 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury, samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskiego Zakładu Opieki 



Zdrowotnej w Lędzinach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lędzinach za rok 2011. 

 

Zgodnie z przyjętym planem pracy: 

 na sesji styczniowej przedstawiono sprawozdania z działalności Rady Miasta 

i komisji stałych od początku VI Kadencji do końca 2011 roku.  

 na sesji marcowej Komisja do spraw Ochrony Środowiska przedstawiła Radzie 

Miasta informację na temat efektów programu likwidacji niskiej emisji oraz 

stanu zabezpieczenia miasta przed skutkami szkód górniczych. 

 na sesji czerwcowej Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku 

Publicznego przedstawiła informację na temat stanu bezpieczeństwa 

publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 

2012 pod względem bezpieczeństwa, 

 na sesji sierpniowej Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła informację na temat 

przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego. 

Informacje te poszczególne komisje przygotowały na swoich posiedzeniach. Jedynie Komisja 

do spraw Infrastruktury nie przedstawiła zaplanowanej na kwietniową sesję informacji na 

temat stanu nawierzchni dróg i chodników po okresie zimowym, 

 

Oprócz tego na sesji lutowej Dyrektor Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach 

przedstawił informację na temat podpisanych umów (kontraktów) z NFZ na 2012 rok, a na 

sesji wrześniowej odbyła się debata na temat współpracy z Powiatem Bieruńsko – 

Lędzińskim, w której uczestniczyli: Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, Wicestarosta 

oraz radni powiatowi z rejonu Lędzin.. 

 

Podobnie jak w 2011roku  tak i w roku 2012 raz na kwartał Prezes Spółki „Partner” p. Piotr 

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

inwestycji kanalizacji miasta. 

 

W omawianym okresie odbył się jeden dyżur radnych w ich okręgach wyborczych. Radni 

uczestniczyli też w spotkaniach Burmistrza Miasta z mieszkańcami poszczególnych części 

Lędzin. Zgodnie z harmonogramem odbywały się dyżury Przewodniczącej oraz 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 

Smutnym doświadczeniem tego roku była śmierć w dniu 23 marca 2012 r. radnego Emila 

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

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

 

W dniu 5 lipca 2012 r. do Rady Miasta wpłynął wniosek grupy mieszkańców Ławek 

reprezentowanych przez p. Leszka Kwita o odłączenie ich od Mysłowic i włączenie 

do Lędzin na podstawie artykułu 4b Ustawy o samorządzie gminnym, a więc na wniosek rady 

gminy. Na komisji sierpniowej radni złożyli wniosek do Burmistrza Miasta o rozeznanie 

rachunku kosztów i zysków z tym związanych, aby móc podjąć decyzję o podjęciu lub nie 

uchwały , o której mówi art. 4b Ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Na ośmiu sesjach Rady Miasta byli obecni wszyscy radni, na pięciu brakowało jednego 

radnego. Świadczy to o poważnym traktowaniu swoich obowiązków przez radnych VI 

kadencji. Chciałabym za to oraz współpracę w 2012 roku wszystkim członkom Rady Miasta 

serdecznie podziękować. 

 

 


