Sprawozdanie
z działalności Rady Miasta Lędziny
za 2014/2015 r.

Od 27 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyło się 21 sesji. Wśród
tych sesji było 6 sesji nadzwyczajnych. Posiedzenia sesji zwyczajnych
odbywały się w większości w ostatni czwartek każdego miesiąca poza kilkoma
wyjątkami. W czasie przeprowadzonych posiedzeń sesyjnych podjęliśmy 167
uchwał. Protokoły z sesji zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Wśród najważniejszych podjętych uchwał znalazły się uchwały
w sprawie:
1. W sprawie Budżetu Miasta Lędziny na 2015 rok.
2. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata
2015 – 2025.
3. W sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Lędziny.
4. W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla
RPWIK S.A. w Tychach.
5. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata
2015-2017 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa gospodarki
komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach.
6. W sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków
dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej „Partner” spółka z o.o.
w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą rady miasta Lędziny nr /35/15
z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie
Lędziny dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej „partner” sp. z o.o..
7. W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej „partner” spółka z o.o.
8. W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji
społecznych dotyczących projektu pn. „Budżet Obywatelski
w Lędzinach”.

9. W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia
planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lędziny.
10.W sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lędziny.
11.W sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach.
12.W sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego.
13.W sprawie członków rady programowej czasopisma samorządowego
biuletyn informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz”.
14.W sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
15.W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z realizacji
działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach.
16.W sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014”.
17.W sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych
na terenie gminy Lędziny statusem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
18.W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu 0pieki Zdrowotnej w Lędzinach
za rok 2014.
19.W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski
Ośrodek Kultury za 2014 rok.
20.W sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach.
21.W sprawie powołania skarbnika miasta Lędziny.
22.W sprawie powołania doraźnej komisji ds. zmiany statutu Gminy
Miejskiej Lędziny.
23. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XII/422/10
rady miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 roku dla obszaru położonego
w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.
24.W sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej
w Lędzinach.

25.W sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego.
26.W sprawie przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą
„Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego” z siedzibą w Katowicach.
27. W sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Żłobek.
28.W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak
również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.
29.W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
miasta Lędziny.
30.W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
31.W sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla obszaru
położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach.
32.W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłat.
33.W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2014-2017.
34.W sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Lędziny.
35.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do dnia
31 grudnia 2020 r., kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzianach sali widowiskowo-kinowej
„Piast” , będącej częścią pomieszczeń stanowiących własność gminy
Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. lędzińskiej 55, na potrzeby
prowadzenia działalności statutowej.
36.W sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
drogi krajowej S-1 w Lędzinach.
37.W sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd
Budynków.

38.W sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.
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
2015r. 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.
W omawianym okresie odbyły się dyżury 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.
Prezes Spółki „Partner” p. Robert Kamiński przedstawiał Radzie Miasta
informacje na temat stanu zaawansowania prac w ramach inwestycji kanalizacji
miasta oraz odpowiadał na pytania radnych.
W 2015 r uroczyście świętowaliśmy 25 - lecie odrodzonej samorządności
w Polsce.
W związku z rezygnacją z mandatu radnego pani Magdaleny Mastalerz jej
miejsce w Radzie Miasta zajął p. Robert Żmijewski, który złożył ślubowanie na
sesji w dniu 25 marca 2015 r.
Wszystkim członkom Rady Miasta chciałabym serdecznie podziękować za
współpracę w 2015 roku .
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Ostrowska

