
Sprawozdanie z działalności
Rady Miasta Lędziny

za 2013 r.

W 2013 r. odbyło się 13 sesji. Wśród  tych sesji były 2 nadzwyczajne, o które wnioskował 
Burmistrz Miasta. Posiedzenia sesji zwyczajnych odbywały się w ostatni czwartek  miesiąca poza 
marcem, majem, październikiem i grudniem, kiedy odbyły się w przedostatnim tygodniu tych 
miesięcy. W lipcu nie było posiedzeń sesyjnych. 

W czasie przeprowadzonych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy 93 uchwały. Spośród nich 
59 zostało podjętych jednogłośnie, co stanowi ok. 63,44 % podejmowanych uchwał. 

Protokoły z sesji oraz podjęte uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. Na stronie internetowej od kiedy (w ramach Zintegrowanego Portalu Prawa 
Miejscowego) były umieszczane również projekty uchwał przed ich omawianiem przez komisje i 
podejmowaniem na sesji.

Wśród najważniejszych podjętych uchwał znalazły się uchwały w sprawie:
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2014 – 2024 
• budżetu miasta Lędziny na 2014 rok;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Lędziny za 2012 rok;
• udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 

2012 rok.
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022 - 

dziesięciokrotnie i zmian w budżecie miasta na 2013 rok – dwunastokrotnie;
• emisji obligacji komunalnych;
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków 

transportowych i posiadania psów w 2014 r.;
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Tychach;
• wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i  kanalizacyjnych w Gminie Lędziny na lata 2013 – 2014 będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach ;

• uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
w gminie Lędziny na lata 2014 – 2017;

• określania zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 
Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich) na rzecz ich aktualnych najemców;

• zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013 – 2015;

• podziału miasta Lędziny na stałe okręgi wyborcze;
• przystąpienia do opracowania „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zabytkowej w Lędzinach”;
• 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 2012.

W 2013 roku podjęliśmy również kilka uchwał związanych z nowymi zasadami 



świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zgodnie z przyjętym planem pracy:
• na sesji styczniowej przedstawiono sprawozdania z działalności Rady Miasta 

i komisji stałych w 2012 roku, 
• 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 2013 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,

• na sesji październikowej Komisja ds. Ochrony Środowiska i Komisja ds. 
Infrastruktury przedstawiły informację na temat funkcjonowania odbioru odpadów 
komunalnych w warunkach obowiązywania nowych przepisów prawa,

• Na sesji grudniowej przedstawiono plany pracy Rady Miasta i komisji stałych na 
2014 rok. 

Informacje te poszczególne komisje przygotowały na swoich posiedzeniach. 

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. Otrzymaliśmy informację od posła Wojciecha Szaramy o złożonej w tej sprawie 
interpelacji oraz o otrzymanej od Ministerstwa Środowiska odpowiedzi na tę interpelację. Niestety 
Ministerstwo Środowiska nie zamierza wprowadzać żadnych zmian w uregulowaniach prawnych. 
Z pozostałych posłów jeszcze tylko p. poseł Maria Nowak powiadomiła nas o zajęciu się tym 
problemem.

W dniu 24 września odbyło się spotkanie z radnymi powiatowymi z rejonu Lędzin,  w 
której uczestniczył Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, na którym omawiano współpracę 
z powiatem  w sprawach infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej i bezpieczeństwa. 

Podobnie jak w poprzednich dwóch latach  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 ich pytania.

W planie pracy na 2013 r. przewidziano trzy dyżury radnych. W omawianym okresie 
odbyły się dwa dyżury radnych w ich okręgach wyborczych w marcu i listopadzie. Zamiast dyżuru 
czerwcowego radni uczestniczyli w spotkaniach Burmistrza Miasta z mieszkańcami 
poszczególnych części Lędzin. Zgodnie z harmonogramem odbywały się dyżury Przewodniczącej 
oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Na ośmiu sesjach Rady Miasta byli obecni wszyscy radni, na czterech brakowało jednego 
radnego, na jednej sesji (nadzwyczajnej) brakowało dwóch radnych. Chciałabym za to oraz za 
współpracę w 2013 roku wszystkim członkom Rady Miasta serdecznie podziękować.

Przewodnicząca Rady Miasta

Teresa Ciepły


