
INFORMACJA 
na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie 

miasta Lędziny za 2021 rok. 
 

1. Burmistrz Miasta Lędziny w dniu 31 maja 2022 roku przedstawiła Radzie Miasta 
Lędziny „Raport o stanie miasta Lędziny za 2021 rok”. 

 
2. Przedstawienie raportu oraz debata nad Raportem o stanie miasta Lędziny za 

rok 2021 odbędzie się na sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 30 czerwca 2022 
roku. 
Sesja odbędzie się w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta, rozpoczęcie sesji o godzinie 
1000. 
 

3. Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz 
mogą zabierać głos mieszkańcy Lędzin. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego 
Rady Miasta Lędziny pisemne zgłoszenie, poparte, przez, co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 29 czerwca 
2022 roku, jest to dzień poprzedzający Sesję, podczas której ma być przedstawiony 
Raport. 
 

4. Zdalna debata nad Raportem o stanie miasta Lędziny za 2021 rok odbywać się będzie 
za pomocą aplikacji Google Meets. W celu zdalnego uczestniczenia w debacie należy 
posiadać konto pocztowe i przekazać jego adres w zgłoszeniu 

 
5. Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. 

w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu Miasta Lędziny:  
 poniedziałek 730 - 1700,  
 wtorek, środa, czwartek 730– 1530,  
 piątek 730 – 1400. 

Zgłoszenie zawiera: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu mieszkańca 
Lędzin zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób 
udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do informacji.  
Wzór zgłoszenia można otrzymać w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy 
Urzędu Miasta lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  
bip.ledziny.pl  
 
Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Urzędu Miasta po 29 czerwca 2022 
roku nie będą rozpatrywane zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tj. 2022 poz. 559 z późn.zm.) 
 

6. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie miasta 
Lędziny za 2021 rok wg kolejności zgłoszeń. 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób, 
zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2022 poz.559 z późn.zm.). 
 

7. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca Miasta Lędziny do 
udziału w debacie nad Raportem o stanie miasta Lędziny za 2021 rok zamieszczona 
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lędziny pod adresem 
bip.ledziny.pl, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.  


