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LĘDZINY OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 
3 150 000,00 ZŁ NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z O.I. NR 2. 

Szanowni Państwo,
pragniemy Państwa poinformować, że Gmina 

Lędziny otrzymała dofi nansowanie na zadanie in-
westycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Lędzinach” obejmujące wykonanie łącznika 
mającego na celu połączenie dwóch wolnostojących 
budynków szkoły. Do łącznika zostanie dobudowa-
ne nowe 6 oddziałowe przedszkole, duża kuchnia 
i stołówka. Konieczność realizacji inwestycji wynika 
z przepisów, jakie zostały narzucone na Gminę Roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Gazeta MiejskaGazeta Miejska

LędzinyLędziny
30 LAT ODRODZONEJ SAMORZĄDNOŚCI 
MIASTA LĘDZINY

Wszystkim mieszkańcom oraz osobom zaangażowanym w tworzenie lędzińskiego 
Samorządu życzymy z okazji 30-lecia samorządności miasta wiele dobrego, na 

dalsze lata kształtowania obywatelskiej świadomości w małej ojczyźnie.

To już 30 lat Lędzin, które 2 kwietnia 1991 roku odzyskały samodzielność i prawa 
miejskie. 30 lat temu, dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy dążyli do stworzenia 
samodzielnej i autonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, Lędziny stały się 
miastem i wyodrębniły z obszaru administracyjnego Tychów. Te 30 lat historii miasta 
niesie za sobą wiele przemian, inwestycji i rozwoju miasta jako samodzielnej jednostki.

Więcej informacji na str. 4 i 5

Ogłoszenie konkursu na https://slaskie.pl/content/slaskie-wspiera-kluby-sportowe-klub-2021

PLANOWANY TERMIN OBCHODÓW - 9 maja 2021 rok

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem 
jest upowszechnianie kultury fi zycznej na obszarze województwa śląskiego. Oferty należy składać 
do 7 maja 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku. Otwarty konkurs 
ofert dotyczy zadań realizowanych od 1 lipca do 17 grudnia 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie 
klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofi nansowanie będzie można przeznaczyć 
m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłatę trenerów oraz organizację obozów sportowych.

W BŁYSKAWICZNYM TEMPIE POWSTAJE „GLP LĘDZINY LOGISTICS CENTRE”

Dotacja z RFIL - 3 150 000 zł 
na rozbudowę SP2 w Lędzinach

Tak duża inwestycja w Lędzinach to nie tylko ok. 1 tys. nowych miejsc pracy, ale również podatki, 
które będą zasilać miejską kasę.

7 grudnia 2018 roku otwarty został ofi cjalnie węzeł komunikacyjny „Olszyce” w Lędzinach, a w styczniu 
tego roku ruszyła budowa centrum logistycznego w jego pobliżu. „GLP Lędziny Logistics Centre” - bo 
o nim mowa - to ponad 110 000 m2 supernowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej.

Budowa „GLP Lędziny Logistics Centre” nie mogłaby ruszyć, 
gdyby wcześniej nie powstał węzeł komunikacyjny „Olszyce”. 
Była to największa inwestycja drogowa poprzedniej kadencji. 
Tak dużej budowy nie było nie tylko w Lędzinach, ale również w 
całym powiecie bieruńsko-lędzińskim. Jej koszt wynosił około 
15 mln zł, a całość tej kwoty zapewnił inwestor prywatny. 

Na sukces tego przedsięwzięcia złożyła się dobra współpra-
ca lędzińskiego samorządu z inwestorami prywatnymi i Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Planowane uruchomienie punktu 
szczepień masowych w Lędzinach

ZACHĘCAMY KLUBY SPORTOWE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ĄDNOŚCI 
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GAZETA MIEJSKA LĘDZINY

SPRAWY MIASTASPRAWY MIASTA
KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LĘDZINACH.

W tym roku odbyły się dwa konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej 
z O.I nr 1 i dyrektora Szkoły Podstawowej z O.I nr 2 w Lędzinach.

29 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta w Lędzinach odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora SP1 oraz SP2 w Lędzi-
nach. W skład komisji konkursowej wchodzili Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę (Urząd Miasta), przedstawiciele 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty), przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady 
rodziców oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

INFORMACJA - GAZETA MIEJSKA „LĘDZINY”

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami pragniemy Państwa poinformować, że koszt 

wydania 8-stronicowej Gazety Miejskiej „Lędziny” w ilości 5000 sztuk w miesią-
cu marcu wynosił 864,00 zł (brutto).

INFORMACJA - WYDATKI NA ŚRODKI CZYSTOŚCI W LĘDZIŃSKICH 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami pragniemy Państwa poinformować, że Gmina 

od stycznia do końca lutego br. przeznaczyła na środki czystości dla placówek 
oświatowych kwotę w wysokości 8076,85 zł (brutto).

INFORMACJA - NOWE TABLETY DLA RADNYCH

PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH PRZECIWKO COVID-19 W LĘDZINACH

Informacji telefonicznej udziela: 

Dyrekcja MZOZ – tel. 32-21-67-701, 

Urząd Miasta – tel. 32-21-66-511

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy Państwa poinformować, 

że planowane jest uruchomienie Punk-
tu Szczepień Masowych w Szkole Pod-
stawowej z O.I. nr 1 w Lędzinach przy 
ul. Paderewskiego 5 w porozumieniu 
i współpracy z Wojewodą Śląskim, 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
i Miejskim Zespołem Opieki Zdrowot-
nej (MZOZ) w Lędzinach.

WYRÓŻNIENIE DLA PRACY NASZYCH SAMORZĄDOWCÓW 

O tytuł Samorządowca Roku 2020 rywalizowali włodarze i radni 
z całego kraju, reprezentujący gminy, powiaty oraz województwa. 
W sumie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2021 oddano 
w serwisie PortalSamorzadowy.pl blisko 133 tys. głosów.

Krystyna Wróbel – Burmistrz 
Miasta Lędziny została wybrana naj-
lepszym burmistrzem w organizowa-
nym przez PortalSamorzadowy.pl ple-
biscycie na Samorządowca Roku 2020.

W pierwszej piątce najlepiej oce-
nianych marszałków w 2020 r znalazł 
się Jakub Chełstowski – Marszałek 
Województwa Śląskiego.  A w gro-
nie 5 wyróżnionych  radnych gminnych 
znalazł się Tomasz Kostyra - Radny 
Rady Miasta Lędziny VIII kadencji 
(2018 - 2023).

 Poniżej link do wywiadu z burmistrz 
Krystyną Wróbel.

https://www.portalsamorzadowy.
pl/prawo-i-fi nanse/burmistrz-ostat-
ni-raz-przedstawi-radnym-ledzin-
-projekt-budzetu-potem-sprawe-
-przejmie-rio,266751.html

Pani Burmistrz Krystynie Wróbel, Panu Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu 
i Panu Radnemu Tomaszowi Kostyrze serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

TOMASZ KOSTYRA
lędziński radny 

nagrodzony w plebiscycie

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami pragniemy Państwa poinformować, że Gmina 

zakupiła nowe tablety dla Radnych Rady Miasta Lędziny VIII kadencji za kwotę 
- 9 388,00 zł (brutto).

KOSZT 9388 ZŁ
KOSZT 9388 ZŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA Z O.I. NR 1 W LĘDZINACH

spis.gov.pl

Spis Powszechny to:

KOSZT 8076,85 ZŁ

KOSZT 8076,85 ZŁ

INFORMACJA - WYDATKI NA NAGRODY W 
KONKURSACH DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 
I SZKOLNYCH W RAMACH OBCHODÓW 
30-LECIA SAMORZĄDNOŚCI MIASTA LĘDZINY

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami pragniemy Państwa 

poinformować, że Gmina w ramach obchodów 30-lecia 
Samorządności Miasta Lędziny zakupiła 806 nagród 
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wysokości - 
12 266,24 zł (brutto).

PLANOWANY JEST PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH PRZECIWKO 
COVID-19 W NOWO WYBUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 

Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP1 W LĘDZINACH

KOSZT 864 ZŁKOSZT 864 ZŁ

Przedszkole nr 3 w Lędzinach 

Nowe tablety dla radnych

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ 2021 - OD 1 KWIETNIA DO 
30 WRZEŚNIA 2021 R. 
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Pragniemy przypomnieć, że udział w spisie
 to Twój obowiązek

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
 i ich opiekunom

S d i t l j i

KOSZT 12 266,24 ZŁ

KOSZT 12 266,24 ZŁ

Nagrody dla 806 dzieci szkolnych i przedszkolnych
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ – BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY KRYSTYNA WRÓBEL ODPOWIADA
1. Czy prawdziwa jest informa-
cja, że Rada Miasta Lędziny 
nie wywiązała się ze swoje-
go podstawowego obowiązku 
i nie uchwaliła budżetu na rok 
2021?

Z przykrością potwierdzam tę 
informację. Do Rady Miasta należy 
uchwalenie budżetu na dany rok 
kalendarzowy. Potwierdziła to prze-
wodnicząca Rady Miasta Lędziny 
w piśmie do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, że Rada Miasta Lędziny 
nie wywiązała się ze swojego pod-
stawowego obowiązku i nie uchwa-
liła budżetu miasta na rok 2021 
w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 
– tak jak stanowi ustawa. Stało się to 
po raz pierwszy w historii 30-letnie-
go lędzińskiego samorządu. 

2. Ilu radnych poparło projekt 
budżetu? 

Ostatecznie za projektem budże-
tu na 2021 r. zagłosowało 7. radnych. 
Był on realistyczny i oszczędno-
ściowy, ale równocześnie zapewniał 
realizację inwestycji i szereg świad-
czeń na rzecz mieszkańców. Wy-
brane zadania i wydatki budżetowe 
z nimi związane zostały zamiesz-
czone na str. 4. Była to propozycja 
nie tylko moja i Skarbnik Miasta, ale 
również grupy 7. radnych. Niestety, 
nasz projekt budżetowy nie znalazł 
uznania u pozostałych 8. radnych, 
którzy go odrzucili. 

3. Jakie konsekwencje spo-
wodowała decyzja 8. radnych, 
którzy nie zgodzili się na przy-
jęcie budżetu?

Nastąpiła destabilizacja fi nansów 
miasta i znacznie zostały ograni-
czone możliwości płatnicze Urzę-
du Miasta. Wynika to z faktu, że 8. 
radnych doprowadziło do sytuacji, 
że od 1 kwietnia 2021 r. gmina, nie 
mając uchwalonego budżetu, nie 
powinna zaciągać i generować no-
wych zobowiązań, które miałyby 
wpływ na „budżet zastępczy”, gdyż 
nie ma pewności co do tego, czy 
środki na ten cel będą w nim ujęte 
przez RIO. Należy dodać, że obec-
nie Regionalna Izba Obrachunkowa 
(RIO) w Katowicach przygotowuje 
dla naszej gminy „budżet zastęp-
czy” i przedstawi go w terminie do 
30 kwietnia br.

4. Kto przygotował dla Rady 
Miasta Lędziny projekt bu-
dżetu na 2021 r.?

Jest to ustawowym obowiązkiem  
Burmistrza Miasta i dopełniłam go 
terminowo, ponieważ 15 listopa-
da 2020 r. radni otrzymali projekt 
budżetu na rok 2021. Z kolei Rada 
Miasta na wywiązanie się ze swo-
jego ustawowego obowiązku, czyli 
uchwalenie budżetu, miała czas do 
31 marca 2021 r.. Niestety Rada 
Miasta Lędziny głosami 8. radnych 
projekt budżetu odrzuciła i przez to 
nie wywiązała się ze swojego pod-
stawowego obowiązku.

5. Jak długo Rada Miasta Lę-
dziny zajmowała się uchwa-
leniem budżetu miasta na rok 
2021? 

Trwało to ponad 4 miesiące. 
W tym czasie odbyło się 7 sesji 
budżetowych i posiedzenia komisji 
stałych, na których Skarbnik Miasta 
wielokrotnie tłumaczyła i uzasad-
niała dochody i wydatki zaplano-
wane w projekcie budżetu. Przypo-
minała, że przedstawiony projekt 
budżetu jest efektem braku zgody 
radnych na emisję obligacji w wy-
sokości 4,5 mln zł w grudniu 2020r.

6. Czy brak zgody radnych 
z „Klubu wspólnie dla Lędzin” 
na emisję obligacji w wysoko-
ści 4,5 mln zł w grudniu 2020 
r. miał duży wpływ na projekt 
budżetu na rok 2021?

Wpływ był olbrzymi. W ubiegłym 
roku do zbilansowania budżetu bra-
kowało nam ok. 4,5 mln zł, a Rada 
Miasta nie wyraziła zgody na emisję 
obligacji. Zgodnie z wolą radnych, 
przesunęliśmy więc te ok. 4,5 mln zł 
zobowiązań z grudnia 2020 na lata: 
2021, 2022 i 2023.

Emisja obligacji pozwoliłaby 
gminie na zamknięcie do 31 grud-
nia 2020 r. otwartej wcześniej linii 
kredytowej. Było to kluczowe, aby 
Lędziny nie zostały wpisane na listę 
dłużników. Groziła nam także spłata 
odsetek z tego tytułu w wysokości 
ok. 600 tys. zł. 

7. Radni z klubu „Wspólnie dla 
Lędzin” twierdzili, że trzeba 
było ograniczyć inwestycje…?

Tak twierdzili, ale równocześnie 
nie wskazali z których inwestycji 
mieliśmy zrezygnować, a na dodatek 
składali wnioski o realizacje kolej-
nych inwestycji. Tymczasem do koń-
ca grudnia 2020 r. musieliśmy za-
płacić faktury za rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z łącznikiem 
i salą gimnastyczną, aby nie zwracać 
dotacji w wysokości ok. 3,2 mln zł. 

Rozbudowę rozpoczęliśmy 
w 2019 r. na co Rada Miasta wyra-
ziła zgodę. Koszt inwestycji wynosił 
ponad 10,4 mln zł, z czego ok. 3,2 
mln zł to były dotacje z Ministerstwa 
Sportu, Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych i Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropoli. 

Musieliśmy także wypełnić obo-
wiązek terminowej wypłaty wyna-
grodzeń pracownikom jednostek 
miejskich do końca grudnia 2020 r, 
aby w roku 2021  przysługiwała im 
tzw. „trzynastka”. 

8. Jak gmina poradziła sobie 
z brakiem 4,5 mln w kasie?

ZUS zgodził się rozłożyć na 
raty ok. 2 mln zł. Będziemy je spła-
cać przez trzy lata i będzie nas to 
kosztowało około 40 tys. zł odse-
tek. Również zarząd Górnośląsko 
– Zagłębiowskiej Metropolii zgo-
dził się zaległą kwotę w wysokości 
ok. 900 tys. zł rozłożyć w tym roku 
na miesięczne raty. Tutaj na szczę-
ście odbyło się bez odsetek. Pozo-
stałe zobowiązania bieżące powoli 
spłacamy. 

9. Jak wygląda sytuacja z pła-
ceniem bieżących zobowią-
zań?

W marcu poradzilibyśmy sobie 
z wydatkami bieżącymi, gdyby nie 
to, że musieliśmy spłacić obligacje 
o wartości 1,6 mln zł wyemitowane 
jeszcze przez mojego poprzednika. 
Należy przypomnieć, że łączne zo-
bowiązania, które musimy spłacić 
w tym roku wynoszą ok. 3,3 mln zł. 

W marcu wynagrodzenia wraz  
z „trzynastkami” dla pracowni-
ków jednostek gminnych łącznie 
z ZUS-em kosztowały nas ok. 5 mln 
zł. Na ZUS zabrakło ok. 1,5 mln zł, 
czyli prawie tyle, ile musieliśmy 
zapłacić za obligacje. W związku 
z tym znowu wystąpiliśmy do ZUS-u 
o przesunięcie płatności w wysokości 
ok. 1,5 mln zł w późniejszym terminie  
i rozłożenie ich na raty.

10. Czy z tych przesuwanych 
zobowiązań wobec ZUS nie 
robi się spora „górka”, którą 
trzeba będzie w końcu spła-
cić?

Zgadza się. Gdyby zapropono-
wany projekt budżetu przeze mnie 
i 7. radnych  został uchwalony, to 
Burmistrz Miasta miałby upoważ-
nienia Rady Miasta do zaciągania 
zobowiązań. Można byłoby urucho-
mić linię kredytową i dokonywać 
płatności na bieżąco, w sytuacji 
braku gotówki na koncie gminy. Tak 
dzieje się w wielu gminach.

Dopóki nie ma budżetu, to pozo-
staje nam tylko jedno rozwiązanie – 
przesuwanie terminów płatności.

11. Co w tej sytuacji ze zobo-
wiązaniami wobec Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń (SRK)?

To kolejny problem, który wynika 
z ciągłości władzy. Kiedy w 2014 r. 
zostałam burmistrzem, to do zwrotu 
było ok. 21 mln zł nienależnie po-
branego przez gminę (począwszy 
od 2005 r.) podatku od wyrobisk 
górniczych. 

W poprzedniej kadencji odda-
liśmy ok. 10 mln zł. Obecnie wraz 
z odsetkami i oprocentowaniem, 
mamy jeszcze do zwrotu ok. 14 mln 
zł. Jest jednak szansa, że dzięki po-
rozumieniu z SRK zapłacilibyśmy 
tylko ok. 11,5 mln zł, a dodatkowo 
spłata tej kwoty byłaby rozłożona 
na lata. 

Przedstawiliśmy SRK naszą pro-
pozycję i czekamy na odpowiedź. 
Ale do podpisania porozumienia 
niezbędny jest budżet i Wieloletnia 
Prognoza Finansowa. 8. radnych, 
którzy odrzucili budżet na 2021 r. 
doskonale wiedziało, że konsekwen-
cją braku tego porozumienia jest 
naliczanie przez SRK dodatkowych 
miesięcznych odsetek w wysokości 
ok. 50 tys. zł. Do 30 kwietnia br. od-
setki wzrosną do ok. 200 tys. zł.

12. Czy radni z klubu „Wspól-
nie dla Lędzin” mieli możli-
wość dokonania zmian w bu-
dżecie?

Oczywiście, że mieli. Mieli tak-
że świadomość swoich możliwości. 
Rok wcześniej „przekopali” przecież 
budżet, jak stwierdził radny Edward 
Urbańczyk na łamach jednej z ga-
zet. Rada Miasta może wprowadzać 
dowolne zmiany w budżecie miasta 
i ukształtować go według własne-
go uznania. Burmistrzowi pozostaje 
jego realizacja.

13. Radni z klubu „Wspólnie 
dla Lędzin” twierdzą, ze skła-
dali wnioski budżetowe…?

Aby jakikolwiek wniosek, obojęt-
nie – burmistrza czy radnych, znalazł 
się w budżecie musi zawierać infor-
mację skąd wziąć pieniądze na jego 
realizację. Budżet omawiany przez 
Skarbnik Miasta takie dane zawierał. 
To jest oczywiste dla każdego, kto 
planuje chociażby budżet domowy. 
Nie można planować kupna samo-
chodu nie wiedząc skąd wziąć na ten 
zakup pieniądze. 

Jeśli radni z klubu „Wspólnie dla 
Lędzin” twierdzili, że jakieś wydatki 
zaplanowane w projekcie budże-
tu, wielokrotnie omawianym przez 
Skarbik Miasta, były zbędne lub 
były za niskie, to mogli je z niego 
usunąć lub zmienić. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze mogli przeznaczyć 
na sfi nansowanie swoich wniosków 
budżetowych. Krótko mówiąc, radni 
ci mogli wskazać: „komu pieniądze 
zabrać, żeby komuś dać”. I taki wła-
śnie budżet – ze swoimi poprawkami 
mogli zatwierdzić. Nie zrobili tego. 

Owszem, radni z klubu „Wspólnie 
dla Lędzin” wprowadzali zmiany do 
budżetu wraz z ograniczaniem upo-
ważnień dla Burmistrza Miasta, ale 
potem sami ten zmieniony przez sie-
bie budżet odrzucali w głosowaniu. 

14. Czy zmiany wprowadzone 
do budżetu wymagają zgody 
Rady Miasta?

Oczywiście, że tak. Tylko Rada 
Miasta ma kompetencje zatwierdza-
nia budżetu wraz ze zmianami. Ale 
radni muszą te zmiany do budżetu 
najpierw wprowadzić. Tymczasem 
radni z klubu „Wspólnie dla Lędzin” 
mówili jedynie co chcieliby zrobić. 
Tych 8. radnych, którzy odrzuci-
li nasz projekt budżetu doskonale 
wiedziało, że w złożonych przez sie-
bie wnioskach muszą wskazać skąd 
wziąć pieniądze na realizację swoich 
pomysłów. 

Tymczasem podczas siedmiu sesji 
budżetowych mogliśmy od radnych 
z klubu „Wspólnie dla Lędzin” usły-
szeć jedynie, że omawiany projekt 
jest nierealistyczny. Przez ponad 
4 miesiące nie wprowadzili swoich 
zmian do budżetu, gdyż nigdy go nie 
zatwierdzili.

15. Czy lędzińskie stowarzysze-
nia sportowe, w tym MKS Lę-
dziny, mogą liczyć na wypłatę 
dotacji?

Obecnie nie jest możliwe napra-
wianie skutków decyzji 8. radnych 
i nie ma możliwości udzielenia do-
tacji stowarzyszeniom  sportowym 
(w tym MKS Lędziny). W nieprzyję-
tym budżecie przez 8. radnych  za-
planowaliśmy na ten cel 200 000 zł. 
Dla uściślenia pragnę dodać, że pie-
niądze te są przeznaczone na pracę 
z dziećmi i młodzieżą.

W obecnej sytuacji prawnej 
kompetencje ustalenia „budże-
tu zastępczego” należą do organu 
nadzoru (RIO). Burmistrz Miasta 
nie może zawierać umów o dotacje 
dla organizacji pozarządowych, jak 
również rozstrzygać o przyznaniu 
dotacji stowarzyszeniom  sporto-
wym, ponieważ nie ma pewności co 
do tego, czy środki na ten cel będą 
zabezpieczone w „budżecie zastęp-
czym” opracowywanym przez RIO. 
Należy dodać, że nikt nie podpisał-
by umów na kwotę 200 tys. zł nie 
mając zatwierdzonego budżetu, 
który ujmuje tę kwotę. 

Moje doświadczenia z radnymi 
opozycyjnymi nakazują mi dużą 
ostrożność. Przypomnę, że w stycz-
niu 2019 r radni najpierw zgodzili 
się na sprzedaż działki „przy kolej-
ce”, a potem zdanie zmienili i musie-
liśmy emitować obligacje.

3

16. Jaka będzie wysokość staw-
ki za śmieci i ścieki, w sytuacji 
nieuchwalenia budżetu na rok 
2021 ?

Wiem, że ta kwestia niepokoi 
wielu mieszkańców. Przedłożony 
Radzie Miasta projekt budżetu na 
rok 2021 uwzględniał wysokość 
stawki za odbiór śmieci segrego-
wanych w wysokości 21 zł od oso-
by. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
zaplanowana była także dopłata do 
ścieków, która obowiązuje do maja 
2021 r. Jaką decyzję w tej sprawie 
podejmie RIO, trudno w tej chwili 
powiedzieć.
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SPRAWY MIASTASPRAWY MIASTA
RADA MIASTA LĘDZINY NIE WYPEŁNIŁA SWOJEGO 
USTAWOWEGO OBOWIĄZKU - NIE UCHWALIŁA 
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY NA 2021 ROK.

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny Maria Głos przekazała do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach informację, iż Rada Miasta Lędziny nie wypełniła 
swojego ustawowego obowiązku polegającego na uchwaleniu budżetu Miasta 
Lędziny na 2021 rok w terminie do 31 marca 2021 r.

Na sesji 25 marca 2021 r. zaproponowany 
przez Burmistrz Miasta Lędziny Krystynę Wró-
bel projekt budżetu na 2021 r. został odrzucony 
przez 8. radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 7. radnych:
Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Ko-
styra, Bogusław Noras, Bogumiła Stolecka, Paweł 
Wanot, Anna Wysocka.

Ci sami radni złożyli wniosek o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej, aby projekt budżetu Miasta Lę-
dziny na rok 2021, zaproponowany przez Burmi-
strza Miasta Lędziny, jednak uchwalić.

Na sesji nadzwyczajnej 31 marca 2021 r. pro-
jekt budżetu Miasta Lędziny na rok 2021 zapro-

ponowany przez grupę 7. radnych został ponow-
nie odrzucony przez grupę 8. radnych. 
Za jego odrzuceniem ponownie głosowało 8. 
radnych:
Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz 
Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, 
Edward Urbańczyk i Sebastian Zimnal.

W związku z nieuchwaleniem przez Radę 
Miasta Lędziny w ustawowym terminie bu-
dżetu na rok 2021, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej (RIO) w Katowicach ustali 
„budżet zastępczy” w terminie do 30 kwiet-
nia 2021 r. 

Rada Miasta Lędziny VIII kadencji (2018-2023) 
wraz z Burmistrzem Miasta Lędziny

Wybrane wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2021 zaproponowanym 
przez Burmistrz Krystynę Wróbel i grupę 7. radnych: Bogusława Dzierżaka, 
Tadeusza Ingrama, Tomasza Kostyrę, Bogusława Norasa, Bogumiłę Stolecką, 
Pawła Wanota i Annę Wysocką zostały przedstawione na stronie 4.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – LĘDZINY 
OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 5 710 188,00 ZŁ

Łączna kwota otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to 
aż 5 710 188,00 zł.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach” – 3 150 000, 00 zł

„Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą 
oraz szambem i budynkiem technicznym” – 1 mln zł

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach” – 1 560 188,00 zł  

GDZIE RADA NIE PRZYJMIE BUDŻETU – TAM GO USTALI RIO

Bez budżetu na rok 2021 w drugi kwartał 
wchodzi zachodniopomorski Goleniów i ślą-
skie Lędziny. To zaś oznacza, że budżet dla 
tych gmin ustanowi Regionalna Izba Obra-
chunkowa.

To, że Rada Miasta nie przyjmie w ustawowym 
terminie uchwały budżetowej nie oznacza, że 
gmina nie będzie miała budżetu. W takiej sytuacji 
budżet ustali dla gminy właściwa terytorialnie 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Radni takiego budżetu nie będą już musieli 
przyjąć.

Możliwości też dokonywania przez nich zmian 
w tymże dokumencie będą mocno ograniczone. 
I o tym radni muszą pamiętać. Podobnie jak 
o specyfi ce tak przygotowywanych budżetów.

Nie ma już mowy o rozpoczynaniu inwesty-
cji. Rozwój gminy nieuchronnie więc stanie – 
tłumaczy Mirosław Legutko, prezes RIO w Kra-

kowie i zarazem przewodniczący Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Zwraca zarazem uwagę, że o ile w przypad-
ku uchwał budżetowych przyjmowanych przez 
radę dokument ten daje organom wykonawczym 
(wójt, burmistrz, czy prezydent ) upoważnienie 
do zaciągania zobowiązań, to w przypadku bu-
dżetów ustalanych przez kolegium RIO takie-
go upoważnienia już nie ma. A to oznacza, że 
w razie ziszczenia się takiego scenariusza wójt, 
burmistrz, czy prezydent miasta nie będzie mógł 
szukać dodatkowych pieniędzy np. w kredycie, 
czy emisji obligacji.

- Kolegium RIO nie zapisuje też w ustano-
wionym przez siebie budżecie planowanych 
do pozyskania środków unijnych – dodaje Mi-
rosław Legutko.

Źródło: portalsamorządowy.pl

TERMINOWO SPŁACAMY ZOBOWIĄZANIA

W marcu 2021 r. spłaciliśmy kolejną ratę za-
dłużenia Lędzin w wysokości 1,6 mln zł. Konty-
nuacja władzy zobowiązuje Burmistrza Miasta 
i Radę Miasta do spłaty zaciągniętych zobo-
wiązań. Jako miasto cały czas spłacamy długi. 

Pomimo nieuchwalenia budżetu przez Radę Mia-
sta Lędziny w marcu br. spłaciliśmy kolejną ratę 
zadłużenia w wysokości 1,6 mln zł. Łącznie, od 
roku 2014 spłaciliśmy ok. 18 mln zł długu w postaci 
kredytów i obligacji. Dodatkowo oddaliśmy około 
10 mln zł podmiotowi górniczemu tytułem zwrotu 
nadpłaconego podatku od wyrobisk górniczych za 
lata 2005 – 2011.

Zadłużenie PGK „Partner” od roku 2017 spa-
dło o około 11,1 mln zł

Ustalając budżet gminy kolegium RIO koncentruje się przede wszystkim na tym, aby zabez-
pieczyć na jej funkcjonowanie – środki na obligatoryjne wydatki i zobowiązania. 

Warto także przypomnieć, że w tym okresie na inwestycje miejskie i na dofi nansowanie 
inwestycji powiatowych przeznaczyliśmy ponad 60 mln zł. 

Na koniec roku 2017 zadłużenie miej-
skiej spółki PGK „Partner” wynosiło około 
24,5 mln zł. Od takiej kwoty zadłużenia, zarządza-
nie spółką rozpoczął prezes Bernard Pustelnik. 
Dzięki terminowej spłacie kredytów, zadłużenie 
PGK „Partner” spadło o około 11,1 mln zł i obec-
nie wynosi około.13,4 mln zł.
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KONKURSY 30-LECIE MIASTA LĘDZINY
30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI MIASTA LĘDZINY – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE NAJSZCZĘŚLIWSZE MIEJSCE W LĘDZINACH” 

26 marca 2021 roku odbyło się wręczenie nagród uczniom z klas I-III lędzińskich podstawówek, które wykazały się niezwykłą kreatywnością, 
ukazując ważne dla nich miejsca w Lędzinach z okazji 30-lecia samorządności miasta Lędziny.

Konkurs tak samo jak w przypadku starszych klas IV - VIII 
odbył się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Do etapu 
gminnego konkursu plastycznego, pn. „Moje najszczęśliwsze 
miejsce w Lędzinach” komisje w szkołach podstawowych za-
kwalifi kowały 12 prac. Komisja Konkursowa w Urzędzie Mia-
sta Lędziny, wyłoniła 3 najlepsze prace. 

 Najwyższą ocenę otrzymały zajmując kolejno pierw-
sze, drugie i trzecie miejsce:

1 miejsce - Aleksandra Danisz ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. św. Barbary w Lędzinach (nagroda - hulajnoga)

2 miejsce - Julia Pięta ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach (nagroda - słuchawki bez-
przewodowe)

3 miejsce - Zofi a Biskup ze Szkoły Podstawowej z O. I. nr 2 
im. Gustawa Morcinka w Lędzinach (nagroda - głośnik blu-
etooth)
Laureaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz maskotki. 

30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI MIASTA LĘDZINY – WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LĘDZINY WCZORAJ I DZIŚ” 

W 2021 roku Lędziny świętują 30-lecie samorządności miasta. Z tej okazji w klasach IV - VIII trwał konkurs fotografi czny, w ramach którego uczniowie 
mogli rozwinąć przywiązanie do małej ojczyzny, a także zwrócić uwagę na szczególne walory estetyczne, przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne 
Lędzin dokonujące się na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Uczniowie mogli tego dokonać za 
pośrednictwem fotografi i, którą porów-
nywali Lędziny z minionych lat z tymi 
w chwili obecnej.

 Konkurs odbył się również w dwóch 
etapach: szkolnym i gminnym. 

Do gminnego etapu konkursu foto-
grafi cznego „Lędziny wczoraj i dziś” zo-
stało zakwalifi kowanych 8 prac. Komisja 
konkursowa w Urzędzie Miasta Lędziny 
wyłoniła spośród nich 3 najlepsze prace.  
Wręczenie nagród odbyło się 26 marca 
2021 r. w Urzędzie Miasta Lędziny. 

Wyniki Konkursu Fotografi cznego 
„Lędziny wczoraj i dziś”:

1 miejsce - Natalia Gałeczka ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barba-
ry w Lędzinach (nagroda - aparat Instax 
Mini)

2 miejsce - Sonia Kubarek ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w 
Lędzinach (nagroda - głośnik bluetooth)

3 miejsce - Emilia Arndt ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach 
(nagroda - smartband)

Aleksandra Danisz z SP4
I miejsce Julia Pięta z SP3 - II miejsce Zofi a Biskup z SP2 - III miejsce

Zwycięska praca Aleksandry Danisz
 I miejsce

Natalia Gałeczka z SP4 - I miejsce Sonia Kubarek z SP4 - II miejsce Emilia Arndt z SP1 - III miejsce

YY

Zwycięska praca Natalii Gałeczki - I miejsce

Wszystkim zaangażowanym w obchody 30-lecia 
samorządności Miasta Lędziny, uczniom, rodzicom, 
opiekunom i dyrekcji dziękujemy, gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Wszystkim zaangażowanym 
w obchody 30-lecia samorząd-
ności Miasta Lędziny, uczniom, 
rodzicom, opiekunom i dyrekcji 
dziękujemy, gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

B ł G Mi j k L d i

Praca Julii Pięty - II miejsce Praca Zofi i Biskup - III miejsce

Praca Soni Kubarek - II miejsce Praca Emilii Arndt - III miejsce
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KONKURSY 30-LECIE MIASTA LĘDZINY
LĘDZIŃSKIE PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ 30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI MIASTA

W piątek 26 marca burmistrz Miasta Krystyna Wróbel wręczyła lędzińskim przedszkolakom nagrody maskotki – słoniki, za 
prace przygotowane w ramach obchodów 30-lecia Samorządności Miasta Lędziny.

W lędzińskich przedszkolach w ramach ob-
chodów 30-lecia samorządności miasta Lę-
dziny odbyło się wiele inicjatyw angażujących 
wszystkich przedszkolaków do twórczej pracy, 
która stała się krótką lekcją samorządności dla 
najmłodszych. 

W przedszkolach powstały nie tylko fi lmy 
i piosenki, ale także makiety przedstawiające naj-
ważniejsze obiekty w Lędzinach czy laurki, które 
przedszkolaki przygotowały dla miasta z okazji 
jego święta.

W prace zaangażowani byli nie tylko wycho-
wankowie placówek wraz z opiekunami, ale także 

rodzice dzieci. Dzieci w ramach podziękowania za 
tak wspaniałe przygotowanie się do tego ważnego 
święta otrzymały nagrody w postaci maskotki – 
słonika, który jako symbol szczęścia będzie przy-
pominał najmłodszym o tym ważnym dla miasta 
wydarzeniu.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach

Wszystkim zaangażowanym w obchody 
30-lecia samorządności Miasta Lędziny, 
dzieciom, rodzicom, opiekunom i dyrekcji 
dziękujemy, gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.
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30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI MIASTA LĘDZINY

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - 
ZMIANY W OBSŁUDZEZMIANY W OBSŁUDZE

Bezpłatne porady prawne udzielane są w poniedziałki 
w godzinach od 14:30 do 16:30 w Urzędzie Miasta Lędziny 
(ul. Lędzińska 55).

Spotkanie może się odbyć wyłącznie po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym pod numerem telefonu (32) 216 65 11 do 13

Szanowni Szanowni 
MIESZKAŃCYMIESZKAŃCY

ZMIANA TERMINU UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ - 
9 MAJA 2021 R.

Szanowni Mieszkańcy,
ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19 Uro-

czysta Msza Święta z okazji 30-lecia samorządności Miasta Lędziny, która miała 
odbyć się 18 kwietnia 2021 roku w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różań-
cowej w Lędzinach została przeniesiona na 9 maja 2021 roku na godzinę 16:00.

S i Mi k ń

RSO – REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA - APLIKACJA

(RSO) Regionalny System Ostrze-
gania to darmowa, powszechna usługa 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz wojewodów umoż-
liwiająca powiadamianie obywateli 
o zagrożeniach. 

RSO spełnia więc także ważną funk-

cję edukacji społeczeństwa w zakresie 
rekomendowanych zachowań w sytu-
acjach kryzysowych.

Zachęcamy do korzystania z aplika-
cji mobilnej RSO – Regionalny System 
Ostrzegania. 

UMÓW WIZYTĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę 
w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników skła-
dają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym mo-
żesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od 
lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój 101 (I piętro), 

tel. 32/ 21 66 511 wew. 136, 128, 120, e-mail: k.kopec@ledziny.pl.

Koncert planowany jest na 9 maja 2021 r. 
na godzinę 17:00

ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.ledziny.pl 
w zakładce Aktualności/Nieruchomości/Przetargi na mienie komunalne.


