Sprawozdanie z działalności
Rady Miasta Lędziny
za okres od początku VI kadencji do końca 2011 r.
W dniu 2 grudnia 2010 r. odbyła się I sesja zwołana jeszcze przez przewodniczącego Rady
Miasta V kadencji Piotra Gorzenia, czasie której nastąpiło ślubowanie nowo wybranych radnych VI
kadencji. Od tego momentu do końca 2011 r. odbyło się 17 sesji. Wśród tych sesji były 2 nadzwyczajne, o
które wnioskował Burmistrz Miasta. Posiedzenia 14 sesji zwyczajnych odbywały się (poza dwoma
pierwszymi, sesją czerwcową i sierpniową) w ostatnie czwartki każdego miesiąca. Lipiec był miesiącem
przerwy wakacyjnej. W dniu 6 maja 2011 r. odbyła się uroczysta sesja z okazji XX – lecia Odrodzonej
Samorządności.
W czasie przeprowadzonych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy 136 uchwał. Spośród 129
uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym 107 zostało podjętych jednogłośnie. Jeden projekt
uchwały został w glosowaniu odrzucony.
Wśród najważniejszych podjętych uchwał znalazły się uchwały w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2011 – 2019 i na lata
2012 – 2019;
budżetu miasta Lędziny na 2011 rok i na 2012 rok;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Lędziny za 2010 rok;
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i
posiadania psów w 2012 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 m3
odprowadzanych ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.
w Lędzinach;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Miejski Ośrodek Kultury, samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka
Publiczna i Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2010 rok;
nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Lędziny” Pani Irenie Gajer, Panu Janowi Raszce
i Panu Rafałowi Buli.
Zgodnie z przyjętym planem pracy:
na sesji marcowej Komisja do spraw Ochrony Środowiska przedstawiła Radzie Miasta
informację na temat stanu przygotowań KWK „Ziemowit”, OSP Lędziny oraz Spółki EKOREC
do zabezpieczenia mieszkańców przed ewentualnymi podtopieniami,
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 2011 pod względem bezpieczeństwa,
na sesji w dniu 1 września Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej oraz Komisji do spraw Infrastruktury przedstawiły informację na temat
przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego.
Informacje te poszczególne komisje przygotowały na swoich posiedzeniach.
W roku 2011 w związku z ważną dla miasta inwestycją kanalizacji raz na kwartał Prezes
Spółki „Partner” p. Piotr Buchta przedstawiał Radzie Miasta informacje na temat stanu
zaawansowania prac w ramach tej inwestycji.
W roku 2011 odbyły się 3 dyżury radnych na terenie ich okręgów wyborczych. Na
wszystkich sesjach wynikających z planu pracy Rady Miasta byli obecni wszyscy radni. Tylko na
jednej z sesji nadzwyczajnej brakowało jednej osoby. Świadczy to o poważnym traktowaniu swoich
obowiązków prze radnych VI kadencji. Chciałabym za to oraz współpracę w 2011 roku wszystkim
członkom Rady Miasta serdecznie podziękować.

