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WPROWADZENIE
Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisami ustawowymi Burmistrz
przedstawia Radzie Miasta raport o stanie gminy do dnia 31 maja za rok poprzedni.
Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego Burmistrza,
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
oraz budżetu obywatelskiego. Raport będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, a więc łącznie z dyskusją nad
wykonaniem budżetu. Ustawa obliguje do przeprowadzenia w czasie sesji debaty nad raportem,
do której oprócz radnych dopuszczono również mieszkańców. Oznacza to wprowadzenie
po raz pierwszy do polskiego ustawodawstwa samorządowego formuły wysłuchania
publicznego. Do głosu będą dopuszczeni mieszkańcy, których zgłoszenia zbiorą wymaganą
liczbę podpisów. W gminie do 20 000 mieszkańców będzie potrzebne co najmniej
20 podpisów.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY
Lędziny położone są w środkowej części województwa śląskiego, w pewnym oddaleniu
od mocno zurbanizowanego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Centrum miejscowości
wyznaczają współrzędne geograficzne: 19º 07' długości geograficznej wschodniej i 50º 08'
szerokości geograficznej północnej. Gmina sąsiaduje od północy z Katowicami i Mysłowicami,
od wschodu z Imielinem i Chełmem Śląskim, od południa z Bieruniem, od zachodu z Tychami.

Teren Lędzin wchodzi w skład dwóch jednostek fizyczno-geograficznych. Części
północno-zachodnia i północna miasta, obejmujące dzielnice: Hołdunów, Zamoście, Ratusz,
Centrum, Blych i Smardzowice, leżą na pograniczu Wyżyny Śląskiej. Południowo-wschodnia
część z dzielnicami: Rachowy, Goławiec i Górki, stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej.
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Przez

obszar

gminy

przechodzi

linia

kolejowa

biegnąca

do

Tych

i Mysłowic. Przez północny skraj miasta przebiega dwujezdniowa droga krajowa nr 1,
umożliwiająca szybkie połączenie w kierunkach: Bielsko Biała - Cieszyn oraz Kraków Warszawa - Gdańsk. Ponadto istnieją dogodne połączenia drogowe z pozostałymi miastami
aglomeracji śląskiej - głównie Katowicami, Tychami, czy Mysłowicami.

Obszar administracyjny Lędzin znajduje się w obrębie dwóch makroregionów Wyżyny Śląskiej i Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. W ramach Wyżyny Śląskiej,
o krajobrazie zrębowym, wyróżnić można opadający w kierunku Kotliny Mlecznej fragment
południowego stoku Płaskowyżu Murcek, rozciętego obniżeniem koło Ławek, wraz z doliną
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Przyrwy. Od południowego wschodu jest on ograniczony Garbem Lędzińskim, rozciągającym
się pomiędzy Hołdunowem i Jaroszowicami, o długości około 5 km i szerokości blisko 1,5 km.
Jego partie szczytowe, dochodzące do wysokości nieco ponad 300 m n.p.m., są faliste lub
pagórkowate, w niektórych miejscach porozcinane płytkimi dolinami. Łagodniejsze
południowo-wschodnie stoki Garbu opadają w kierunku doliny Wisły i Przemszy, obejmując
także dolinę Gostyni, wchodzącą już w skład Kotliny Oświęcimskiej. Fizjograficznie Lędziny
pozostają na obszarze Pagórów Jaworznickich, na terenie urozmaiconym wzgórzami:
Klimontem (302 m n.p.m.), Szachtą (296 m n.p.m.), Strzyżówką (290 m n.p.m.), Małkowcem,
Kępą, Wapieńką i Glinogórą. W budowie geologicznej obszaru leżącego w obrębie Wyżyny
Śląskiej biorą udział głównie utwory triasowe i karbońskie oraz czwartorzędowe. Dno Kotliny
Mlecznej wyścielone jest osadami mioceńskimi oraz plejstoceńskimi. Jednostki wchodzące
w skład Kotliny Oświęcimskiej są zbudowane z mioceńskich iłów, piaskowców i łupków,
nakrytych piaskami i iłami o genezie czwartorzędowej, a ponadto glinami zwałowymi
i piaskami, stanowiącymi rezultat działalności lodowców.
Klimat

obszaru

miasta

Lędziny kształtują

ścierające

się

masy

powietrza

o charakterze podzwrotnikowym - dochodzące z południa przez Bramę Morawską, arktycznym
i podbiegunowym - napływające z północy, morskim - znad Atlantyku i kontynentalnym z Europy Wschodniej.

Pokrywa glebowa gminy jest mało zróżnicowana. Występują tutaj przeważnie gleby
bielicowe, wytworzone z utworów pochodzenia lodowcowego, gleby brunatne, czarne ziemie,
rędziny (pojawiające się głównie na wyniosłościach Garbu Lędzińskiego) oraz gleby bagienne.
Wszystkie gleby występujące na terenie Lędzin zostały zaliczone do klasy „A", czyli najmniej
skażonych, gdzie uprawa roślin może być prowadzona bez żadnych ograniczeń. Do głównych
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upraw można zaliczyć: różnego rodzaju zboża jare i ozime, kukurydzę, ziemniaki i buraki
cukrowe.

Na terenie Lędzin występują dwa cieki wodne - Potok Goławiecki i rzeka Przyrwa,
należące do zlewiska Wisły. Rzeka Przyrwa, stanowiąca dopływ Mlecznej, długości około
15 km, ze źródłami w Wesołej, niemal na całym odcinku w granicach miasta jest obecnie
uregulowana. Dawniej tworzyła ona liczne meandry w obrębie szerokiej, płaskiej i podmokłej
doliny. U stóp Garbu Lędzińskiego bierze natomiast swój początek Potok Goławiecki, płynący
szeroką, podmokłą doliną w niżej położonej części miejscowości, z ujściem wpadającym
bezpośrednio do Wisły. Potok ten jest wykorzystywany do hodowli ryb w licznych stawach,
leżących w jego pobliżu. Obie rzeki są zasilane licznymi drobniejszymi ciekami, najczęściej
nie posiadającymi nazwy.
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Na znacznych fragmentach gminy dominuje krajobraz naturalny, obejmujący 76%
obszaru miasta, w którym zdecydowanie przeważa podtyp polowo- uprawny, stanowiący
38,5% powierzchni. Na terenie Lędzin występuje też krajobraz użytkowany, na który składają
się krajobraz zurbanizowany i górniczo-przemysłowy, powstały w wyniku działalności
antropogennej. Szczególnie silnie zurbanizowane są części: centralna, południowo-wschodnia
i północno-wschodnia.
Północna i północno-wschodnia część gminy otoczona jest lasami, wchodzącymi
w skład leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dominującym
rodzajem są lasy iglaste, głównie sosnowe, natomiast drugie miejsce zajmują lasy mieszane,
przede wszystkim sosnowo-dębowe. Spełniają one bardzo ważną funkcję ochronną zatrzymują większość zanieczyszczeń napływających na teren Lędzin z bardziej
uprzemysłowionych terenów Śląska.

DEMOGRAFIA
Sytuacja demograficzna miasta Lędziny na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:
1. Urodzenia – 194 osoby
2. Zgony – 144 osoby
3. Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci:
•

0 - 18 lat - 3372

•

19 - 60 lat (mężczyźni) - 4864 osoby

•

powyżej 60 lat (mężczyźni) - 1288 osób

•

19 - 59 lat (kobiety) - 4806 osób

•

powyżej 60 lat (kobiety) - 1715 osób

Razem: 16045 osób.
4. Statystyka czasowych mieszkańców według wieku i płci przedstawia się następująco:
•

0 - 18 lat – 104 osoby

•

19 - 65 lat (mężczyźni) – 136 osób

•

powyżej 65 lat (mężczyźni) – 8 osób

•

19 - 60 (kobiety) – 141 osób

•

powyżej 60 lat (kobiety) – 18 osób

Razem: 407 osób
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BEZROBOCIE
Poniższe zestawienia przedstawiają dane statystyczne dotyczące bezrobocia na terenie
gminy Lędziny z uwzględnieniem poziomu wykształcenia osób zarejestrowanych.
Dane statystyczne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lędziny

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

182

108

74

71

41

30

41

31

10

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Wyższe

22

18

4

Policealne i średnie zawodowe

46

30

16

Średnie ogólnokształcące

14

8

6

Zasadnicze zawodowe

60

29

31

Gimnazjalne i poniżej

40

23

17

Razem

182

108

74

Liczba bezrobotnych
w tym:
Liczba długotrwale bezrobotnych
Liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku

Wykształcenie

Poniższe zestawienia przedstawiają dane statystyczne dotyczące bezrobocia na terenie
Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia osób
zarejestrowanych.
Powiat bieruńsko-lędziński
Liczba bezrobotnych
w tym:
Liczba długotrwale bezrobotnych
Liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

559

330

229

218

132

86

126

88

38
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Wykształcenie

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Wyższe

83

60

23

Policealne i średnie zawodowe

138

93

45

Średnie ogólnokształcące

59

40

19

Zasadnicze zawodowe

170

84

86

Gimnazjalne i poniżej

109

53

56

Razem

559

330

229

ORGANY GMINY.
Rada Miejska w Lędzinach jako organ stanowiący i kontrolny gminy jest wybierany
w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Kadencja 2014 – 2018 (4 letnia).
W 2018 roku w skład Rady Miejskiej wchodzili następujący Radni:
1.

Fojcik Ewa

2.

Gondzik Janusz

3.

Handy Hubert

4.

Kolny Karol

5.

Kostyra Tomasz

6.

Kowalczyk Tadeusz

7.

Koziol Aleksander

8.

Kula Arkadiusz

9.

Kwoka Tomasz

10. Ostrowska Elżbieta – Przewodnicząca Rady Miasta
11. Rudol Zdzisław – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
12. Sinder Halina
13. Urbańczyk Edward – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
14. Wysocka Anna
15. Robert Żmijewski
Organem wykonawczym miasta Lędziny jest Burmistrz. W 2018 roku funkcję tę pełniła Pani
Krystyna Wróbel.
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Dnia 19 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe.
Obecnie kadencja radnych trwa 5 lat.
Kadencja 2018 – 2023 (5 letnia)
W 2018 roku w skład Rady Miejskiej weszli następujący Radni:
1. Dzierżak Bogusław
2. Głos Maria – Przewodnicząca Rady Miasta
3. Handy Hubert
4. Ingram Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
5. Kolny Karol
6. Kostyra Tomasz
7. Kuczek Łukasz
8. Noras Bogusław
9. Ostrowska Elżbieta
10. Simonicz Szymon
11. Stolecka Bogumiła
12. Urbańczyk Edward
13. Wanot Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
14. Wysocka Anna
15. Zimnal Sebastian
Burmistrzem Miasta Lędziny została Pani Krystyna Wróbel.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.
Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) od 1 stycznia 2018 r. dla spraw określonych w
rozporządzeniu obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych.
Istotne zmiany wprowadzone w nowej KŚT dotyczą grupy 0 „Grunty”:
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•

zmieniono nazwę podgrupy 01 „Użytki rolne” na „Grunty rolne”,

•

grunty zadrzewione i zakrzewione ujmowane dotąd jako grunty leśne (rodzaj 021)
przeniesiono do nowego rodzaju utworzonego w ramach podgrupy „Grunty rolne”
o symbolu 017 „Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych”,

•

przeniesiono nieużytki z dotychczasowej podgrupy 06, rodzaju 060 „Nieużytki”
do podgrupy 01 „Grunty rolne” i nowo utworzonego rodzaju 018 „Nieużytki”,

•

poszerzono

zakres

dotychczasowego

rodzaju

033

„Zurbanizowane

tereny

niezabudowane” o tereny w trakcie zabudowy, zmieniając jednocześnie nazwę rodzaju
na 033 „Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy”,
•

przeniesiono tereny komunikacyjne z rodzaju 036 „Tereny komunikacyjne” do nowo
utworzonej podgrupy 04 „Tereny komunikacyjne”, w której dokonano nowego podziału
na rodzaje: 040 „Drogi”. 041 „Tereny kolejowe”, 042 „Inne tereny komunikacyjne”,
043 „Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

Ponadto przekodowano podgrupy i rodzaje:
1. podgrupę 04 i rodzaj 040 „Użytki ekologiczne” na podgrupę 05 i rodzaj 050 „Użytki
ekologiczne”;
2. podgrupę 05 i rodzaj 050 „Tereny różne” na podgrupę 07 i rodzaj 070 „Tereny różne”;
3. podgrupę 07 „Grunty pod wodami” na podgrupę 06 „Grunty pod wodami”, w której
utworzono trzy rodzaje:
•

060 „Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi”,

•

061 „Granty pod wodami powierzchniowymi płynącymi”,

•

062 „Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi”.

Stan środków trwałych grupy 0 „Grunty” na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 1 stycznia
2018 roku jest taki sam i wynosi ogółem 452,1320 ha, a wartość wynosi 11 025 633,04 zł.
W informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok środki trwałe grupy 0 „Grunty”
zostały dostosowane do nowej klasyfikacji na dzień 1 stycznia 2018 r.

I. Grunty /grupa 0/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono łączną powierzchnię
gruntów o 37,8220 ha o wartości 1 290 778,11 zł.
Zwiększenie stanu posiadania wynika z:
•

komunalizacji mienia Skarbu Państwa:
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1. działka nr 14 o pow. 2630 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km. 7,
przy ul. Gronowej, o wartości 4.471,00 zł.
2. działka nr 1030/180 o pow. 1327 m2 (RST 018), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 4, przy ul. Oficerskiej, o wartości 663,50 zł.
3. działka nr 1927/11 o pow. 1471 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 5, przy ul. Jemiołowej, o wartości 2.500,70 zł.
4. działka nr 96 o pow. 66130 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, km.
3, przy ul. Azaliowej, o wartości 105.808,00 zł.
5. działka nr 2729/317 o pow. 3020 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 3.020,00 zł.
6. działka nr 856/96 o pow. 41 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km.
10, przy ul. Lędzińskiej, o wartości 65,60 zł.
7. działka nr 901/317 o pow. 3255 m2 (RST 018), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km.2 przy ul. Gwarków, o wartości 1.627,50 zł.
8. działka nr 902/317 o pow. 2793 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km 2, przy ul. Gwarków, o wartości 2.793,00 zł.
9. działka nr 899/317 o pow. 3322 m2 (RST 018), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 1.661,00 zł.
10. działka nr 898/317 o pow. 3844 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów,
km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 3.844,00 zł.
11. działka nr 896/317 o pow. 3838 m2 (RST 018), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 1.919,00 zł.
12. działka nr 862/96 o pow. 378 m2 (RST 070), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 642,60 zł.
13. działka nr 864/96 o pow. 18 m2 (RST 016), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, km.
5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 9,00 zł.
14. działka nr 869/97 o pow. 812 m2 (RST 070), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 1.380,40 zł.
15. działka nr 872/96 o pow. 142 m2 (RST 016), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 5, przy ul. Oficerskiej, o wartości 71,00 zł.
16. działka nr 2714/315 o pow. 256 m2 (RST 018), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 128,00 zł.
17. działka nr 2715/315 o pow. 36 m2 (RST 012), położona w Lędzinach obręb Hołdunów,
km. 2, przy ul. Gwarków, o wartości 36,00 zł.
-14-

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018

18. działka nr 987/150 o pow. 115 m2 (RST 041), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 4, przy ul. Kraszewskiego, za cenę 195,50 zł.
19. działka nr 1099/148 o pow. 48 m2 (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny.
km. 4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 48,00 zł.
20. działka nr 1156/148 o pow. 2922 m2 (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km.4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 2.922,00 zł.
21. działka nr 1157/148 o pow. 591 m2 (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
km. 4, przy ul. Lędzińskiej, za cenę 591,00 zł.
22. działka nr 1027/88 o pow. 20 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów,
km. 2, przy ul. Kraszewskiego, za cenę 20,00 zł.
23. działka nr 1869/52 o pow. 4669 m2 (RST 031), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, km. 8, przy ul. Oficerskiej, za cenę 16.808,40 zł.
•

nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych
(za odszkodowaniem):

1. działka nr 1794/31 o pow. 65 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. PCK, za cenę 5.465,00 zł.
2. działka nr 1800/32 o pow. 64 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. PCK za cenę 5.380,00 zł.
3. działka nr 1798/32 o pow. 65 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. PCK za cenę 5.465,00 zł.
4. działka nr 2731/127 o pow. 96 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 1.027,20 zł (zwiększenie wartości działki z uwagi
na wypłacone odszkodowanie w wysokości 7.833,60 zł.)
5. działka nr 2733/127 o pow. 97 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 1.037,90 zł (zwiększenie wartości działki z uwagi
na wypłacone odszkodowanie w wysokości 7.915,30 zł.)
6. działka nr 2744/71 o pow. 639 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb
Smardzowice, zajęta pod ul. Żeromskiego, za cenę 54.500,00 zł.
7. działka nr 1191/12 o pow. 167 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Porzeczkową, za cenę 15.918,00 zł.
8. działka nr 1330/64 o pow. 25 m2 (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1 693,00 zł.
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9. działka nr 1314/65 o pow. 119 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.056,57 zł.
10. działka nr 1334/64 o pow. 59 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.994,43 zł.
11. działka nr 1376/114 o pow. 26 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.524,25 zł.
12. działka nr 1378/114 o pow. 6 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 351,75 zł.
13. działka nr 1370/119 o pow. 167 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 9.788,00 zł.
14. działka nr 1320/49 o pow. 68 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 5.017,01 zł.
15. działka nr 1344/64 o pow. 295 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 21.764,99 zł.
16. działka nr 1358/41 o pow. 137 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.030,00 zł.
17. działka nr 1346/42 o pow. 211 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 12.366,76 zł.
18. działka nr 1354/112 o pow. 458 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 26.843,48 zł.
19. działka nr 1356/48 o pow. 7 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta
2

pod ul. Blych, za kwotę 410,27 zł.
20. działka nr 1362/41 o pow. 158 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 9.260,41 zł.
21. działka nr 1380/114 o pow. 33 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.934,14 zł.
22. działka nr 329/114 o pow. 190 m (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 11.135,94 zł.
23. działka nr 1322/48 o pow. 65 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.810,00 zł.
24. działka nr 1332/64 o pow. 17 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.144,55 zł.
25. działka nr 1336/64 o pow. 835 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 56.217,52 zł.
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26. działka nr 1318/50 o pow. 67 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.510,87 zł.
27. działka nr 1366/64 o pow. 631 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 42.482,94 zł.
28. działka nr 1368/64 o pow. 28 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.885,14 zł.
29. działka nr 975/64 o pow. 37 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Blych, za kwotę 2.491,08 zł.
30. działka nr 976/64 o pow. 15 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Blych, za kwotę 1.009,90 zł.
31. działka nr 1340/64 o pow. 60 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.517,00 zł.
32. działka nr 1304/60 o pow. 1240 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 83.947,95 zł.
33. działka nr 1307/59 o pow. 668 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 45.223,58 zł
34. działka nr 1310/58 o pow. 222 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 15.029,39 zł.
35. działka nr 1312/52 o pow. 2 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta
2

pod ul. Blych, za kwotę 135,40 zł.
36. działka nr 1364/22 o pow. 601 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 40.687,68 zł.
37. działka nr 1372/41 o pow. 80 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.688,84 zł.
38. działka nr 1374/41 o pow. 15 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 879,16 zł.
39. działka nr 1360/41 o pow. 146 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 8.557,00 zł.
40. działka nr 1348/112 o pow. 561 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 32.880,01 zł.
41. działka nr 1350/112 o pow. 81 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 4.747,38 zł.
42. działka nr 1352/113 o pow. 1 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 58,61 zł.
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43. działka nr 1382/57 o pow. 44 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 3.379,00 zł.
44. działka nr 1390/57 o pow. 30 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 2.304,00 zł.
45. działka nr 1139/57 o pow. 72 m (RST 013), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
2

zajęta pod ul. Blych, za kwotę 5.674,00 zł.
46. działka nr 225/9 o pow. 10 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta
2

pod ul. Blych, za kwotę 667,00 zł.
47. działka nr 221/18 o pow. 38 m (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta
2

pod ul. Blych, za kwotę 2.227,00 zł.
48. działka nr 219/19 o pow. 39 m2 (RST 043), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Blych za kwotę 2.286,00 zł.
•

nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych
(bez odszkodowania):

1. działka nr 627/14 o pow. 137 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Lipcową, za kwotę 1.465,90 zł.
2. działka nr 2735/127 o pow. 207 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Brzechwy, za kwotę 2.214,90 zł.
3. działka nr 1796/32 o pow. 137 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. PCK, za kwotę 1.465,90 zł.
4. działka nr 1792/31 o pow. 61 m2 (RST 040), położona w Lędziny, obręb Lędziny, zajęta
pod ul. PCK, za kwotę 652,70 zł.
5. działka nr 866/109 o pow. 73 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Ławecką, za kwotę 781,10 zł.
6. działka nr 2712/137 o pow. 29 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Fiołkową, za kwotę 310,30 zł.
7. działka nr 2710/137 o pow. 127 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
zajęta pod ul. Fiołkową, za kwotę 1.358,90 zł.
•

nabycie gruntów w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu:

1. działka nr 2336/162 o pow. 1078 m2 (RST 012), położona w Lędzinach, obręb
Lędziny, przy ul. Pokoju, za kwotę 64.671,68 zł.
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Zmniejszenie stanu posiadania gruntów o powierzchnię 28,7019 ha o wartości
552 788,65 zł wynika z:
• przetargowej sprzedaży następujących działek:
1. działka nr 2830/35 o pow. 1178 m2 (RST 010) położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
przy ul. Szkolnej, o wartości 1.169,00 zł za cenę brutto 103.652,10 zł.
2. działka nr 2829/35 o pow. 1506 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
przy ul. Szkolnej, o wartości 1.494,00 zł za cenę brutto 119.092,91 zł.
3. działka nr 2829/51 o pow. 1005 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 739,00 zł za cenę brutto 99.384,00 zł
4. działki nr 2406/63 o pow. 318 m2 (RST 010) o wartości 335,00 zł i nr 2414/66 o pow.
490 m2 (RST 010) o wartości 9.800,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Lędziny, przy
ul. Wiosennej, za cenę 98.000,00 zł.
5. działki nr 2405/63 o pow. 330 m2 (RST 010) o wartości 347,00 zł i nr 2413/66 o pow.
470 m2 (RST 1010) o wartości 9.400,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Lędziny, przy
ul. Wiosennej, za cenę 78.280,00 zł.
6. działka nr 2830/51 o pow. 1003 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 737,00 zł za cenę brutto 103.615,20 zł.
7. działka nr 3468/257 o pow 550 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów,
przy ul. Różanej, o wartości 860,00 zł za cenę 75.500,00 zł.
8. działka nr 3466/257 o pow. 1162 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ul. Różanej, o wartości 1.817,00 zł za cenę 116.700,00 zł.
9. działka nr 2828/51 o pow. 985 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 724 zł za cenę brutto 138.990,00 zł.
10. działka nr 3254/272 o pow. 1146 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ulicy Różanej, o wartości 1.811,00 zł za cenę brutto 122.720,00 zł.
11. działka nr 3350/291 o pow. 1073 m2 (RST 013), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ulicy Grunwaldzkiej (bocznej), o wartości 1.359,00 zł za cenę brutto
103.516,80 zł.
12. działka nr 2875/25 o pow. 145 m2 (RST 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
przy ul. Zawiszy Czarnego, o wartości 434,40 zł za cenę 13.130,00 zł.
13. działka nr 3255/272 o pow. 1187 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ul. Różanej, o wartości 1.875,00 zł za cenę 157.820,00 zł.
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14. działka nr 3429/240 o pow. 167 m2 (RST 034), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ul. Traugutta, o wartości 267,20 zł za cenę 14.140,00 zł.
15. działka nr 3409/291 o pow. 204 m2 (RST 034), położona w Lędzinach, obręb
Hołdunów, przy ul. Przodowników, o wartości 326,40 zł za cenę 16.160,00 zł.
16. działka nr 2907/35 o pow. 1196 m2 (RST 010), położona w Lędzinach, obręb Lędziny,
przy ul. Szkolnej, o wartości 1.186,70 zł za cenę brutto 124,414,50 zł.
•

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących działek:
1. działka nr 752/10 o pow. 799 m2 (RST 030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów,
przy ul. Gwarków, o wartości 2.640,00 za opłatę 8.279,25 zł.
• : przeniesienie prawa własności nieruchomości:
1. działka nr 128 o pow. 2680 m2 (RST 030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów,
przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 28.395,50 zł.
• oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:
1. działki nr 1419/240 o pow. 850 m2 (RST 030) o wartości 2.805,00 zł i nr 2043/387 o
pow. 1 m2 (RST 030) o wartości 3,00 zł, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów; przy
ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie 7.461,50 zł brutto, pierwsza opłata w
kwocie 15.559,81 zł brutto),
2. działka nr 1374/240 o pow. 669 m2 (RST 030) o wartości 2.208,00 zł, położona w
Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Tyszki (budynek za cenę w kwocie 8.398,90 zł,
pierwsza opłata w kwocie 10.596,20 zł),
3. działka nr 1631/210 o pow. 640 m2 (RST 030) o wartości 2.112,00 zł, położona w
Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie
6.932,30 zł, pierwsza opłata w kwocie 10.136, 98 zł),
4. działka nr 1400/240 o pow. 1044 m2 (RST 030) o wartości 3.445,00 zł, położona
w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za cenę w kwocie
6.114,50 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 17.489,68 zł brutto),
5. działka nr 1487/220 o pow. 750 m2 (RST 030) o wartości 2.475,00 zł, położona
w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Szewczyka (budynek za cenę w kwocie
6.601,80 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 13.960,56 zł brutto),
6. działki nr 1432/240 o pow. 38 m2 (RST 030) o wartości 125,00 zł, nr 1457/221 o pow.
560 m2 (RST 030) o wartości 1.850,00 zł i nr 1462/220 o pow. 5m2 (RST 030) o
wartości 16,50 zł, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej
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(budynek mieszkalny za cenę w kwocie 7.322,50 zł brutto i budynek niemieszkalny za
cenę w kwocie 3.062,00 zł brutto, pierwsza opłata w kwocie 11.224,24 zł brutto),
7. działki nr 513/30 o pow. 87 m2 (RST 010) o wartości 261,00 zł, nr 516/30 o pow. 523
m2 (RST 030) o wartości 523,00 zł, nr 520/30 o pow. 3 m2 (RST 040) o wartości 4,50
zł, położone w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Grunwaldzkiej (budynek za
cenę w kwocie 6.545,50 zł, pierwsza opłata w kwocie 12.563,16 zł brutto).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. areał gruntów miasta wyniósł 462,9045 ha na wartość
1 207 6735,40 zł, w tym grunty w trwałym zarządzie placówek oświatowych o powierzchni
8,3705 ha i wartości 473 832,24 zł. oraz Miejskiego Zarządu Budynków o powierzchni 175m2
o wartości 177,44 zł….
Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 1 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. wyniosły 2 163 359,22zł, z:
1.

tytułu wieczystego użytkowania – 238 037,28 zł,

2. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 31 376,72 zł,
3. dzierżawy – 250 820,00 zł,
4. sprzedaży – 1 476 855,51 zł,
5. kosztów procesowych – 170,64 zł,
6. odsetek – 8 626,25 zł,
7. opłat planistycznych – 1 904,60 zł,
8. służebności – 15 150,56 zł.,
9. wpłaty na odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod
węzeł drogowy „Olszyce” – 140 417,66 zł.

II. Budynki /grupa 1/:
1. mieszkalne:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków trwałych
zwiększył się o wartość 41 258,00 zł w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. miasto posiadało: 12 budynków komunalnych, 28 domków
fińskich, 2 lokale mieszkalne oraz 1 budynek socjalny o łącznej wartości 3 583 078,80 zł.
2. użyteczności publicznej:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono wartość posiadanych
środków trwałych o kwotę 208 537,87 zł, w tym w związku z ujawnieniem budynku szopogarażu przy ul. Zawiszy-Czarnego na kwotę 24 052,00 zł oraz budynku gospodarczego przy
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ul. Grunwaldzkiej na kwotę 3 062,00 zł, a także poprzez przejęcie do MZB budynku
administracji na kwotę 181 423,87 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. miasto posiadało 77 budynków użyteczności publicznej
o wartości 55 750 324,28 zł.
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa 2/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
•

zwiększono wartość budowli o kwotę 6 805 284,96 zł, w tym: drogi, ulice, chodniki,
place, parkingi o wartości 4 580 841,14, oświetlenie o wartość 1 112 589,84,
wodociągi o wartość 257 860,20 zł, place zabaw o wartość 401 569,88 zł, mała
architektura o wartość 59 675,99 zł, siłownie zewnętrzne o wartość 309 478,91 zł. W
Szkole Podstawowej Nr 1 wybudowano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną o
wartości łącznej 83 269,00 zł,

•

zmniejszono wartość budowli o kwotę 6 275,57 zł, w wyniku likwidacji ogrodzenia
domku fińskiego. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 2
wyniosła 49 006 232,21 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków
trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych wyniosła
617 022,92 zł.
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono stan środków
trwałych o kwotę 20 473,38 zł, co wynika z zakupu jednego zestawu komputerowego przez
Szkołę Podstawową Nr 1 o wartość 6 955,65 zł oraz czterech zestawów komputerowych przez
Szkołę Podstawową Nr 3 o wartości 13 517,73 zł.
Zmniejszono stan środków trwałych o kwotę 150 309,24 zł, dokonując likwidacji
środków trwałych, tj. zestawów komputerowych oraz drukarek na podstawie sporządzonych
ekspertyz technicznych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 4 wyniosła 3 118 857,10 zł.
VI. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne /grupa 5/:
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stan posiadanych środków trwałych nie
uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 5 wyniosła
136 258,52 zł.
VII. Urządzenia techniczne /grupa 6/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono wartość środków
trwałych o kwotę 4 779,33 zł, w wyniku przeksięgowania z grupy 8 środek trwały pod nazwą
oświetlenie estrady plenerowej.
Stan środków trwałych grupy 6 zmniejszono o kwotę 10 995,88 zł, w wyniku
przekazania do utylizacji klimatyzatora i radiowego urządzenia łączności.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 6 wyniosła 1 769 386,03 zł.
VIII. Środki transportowe /grupa 7/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w grupie 7 wartość posiadanych
środków trwałych nie zmieniła się i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 144 408,00 zł.
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane
/grupa 8/:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono wartość środków trwałych
w grupie 8 o kwotę 70 515,90 zł, w wyniku nabycia dla ORS Centrum siłowni wewnętrznej
oraz kotary odgradzającej.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zmniejszono wartość środków
trwałych o kwotę 65 722,54 zł w związku z likwidacją następujących składników majątkowych:
aparat do komputerowego badania stóp oraz dwie wanny do masażu wirowego o łącznej
wartości 45 077,80 zł, a także zlikwidowano zużyte przyrządy dydaktyczne w Przedszkolu
Nr 1 o wartości 15 865,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych grupy 8
wyniosła 787 723,05 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków trwałych grup 0-8 wyniósł 126 990 026,31 zł.
X. Pozostałe środki trwałe:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:
1. zwiększono stan pozostałych środków trwałych o wartość 230 028,07 zł, z czego:
• w Miejskim Zarządzie Budynków o kwotę 1 340,00 zł (zakup kasy fiskalnej),
• w MOPS o wartość 28 879,54 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz mebli
biurowych),
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• w Szkołach o kwotę 80 763,94 zł (zakup 6 laptopów do dziennika elektronicznego,
stołu przyściennego, 2 monitorów interaktywnych i projektora do tablicy
multimedialnej przez Szkołę Podst. Nr 1 o wartości 27 857,52 zł; zakup kosy
spalinowej, szafy, robotów do nauki programowania, 10 szt. laptopów, obieraczki do
warzyw przez Szkołę Podst. Nr 2 o wartości 25 710,48 zł; zakup zestawów
komputerowych przez Szkołę Podst. Nr 3 o wartości 26 060,65 zł; zakup niszczarki
przez Szkołę Podst. Nr 4 o wartości 1 135,29 zł)
•

w Przedszkolach o kwotę 37 782,66 zł (zakup kserokopiarki, 4 dywanów, pralki Beko,
kosiarki i pomocy dydaktycznych przez Przedszkole Nr 1 o wartości 16 335,66 zł; zakup
mebli i zestawów komputerowych przez Przedszkole Nr 2 o wartości 21 447,0 zł.)

•

w UM o kwotę 81 261,93 zł (Zestaw Dell, IW/TECH/224 o wartości 4 305,00 zł; Zestaw
Dell, IW/TECH/225 o wartości 4 305,00 zł; Notebook Dell, IW/TECH/226 o wartości
3 690,00 zł; Radiotelefon, zasilacz, kabel, IW/TECH/227 o wartości 3 344,00 zł;
Klimatyzator, IW/TECH/228 o wartości 2 632,20 zł; Urządzenie wielofunkcyjne
KYOCERA

ECOSYS,

IW/TECH/229

o

wartości

4

292,70

zł;

Poduszki

wysokociśnieniowe, IW/TECH/230 o wartości 7 600,00 zł; Zestaw do wyważania
drzwi, IW/TECH/231 o wartości 9 975,00 zł; Zestaw do wyważania drzwi,
IW/TECH/232 o wartości 9 975,00 zł; Defibrylator AED Samaritan, IW/TECH/233
o wartości 5 929,20 zł; Kopiarka KYOCERA ECOSYS, IW/TECH/235 o wartości
8 623,53 zł; KYOCERA ECOSYS MFP M 2040 o wartości 2 398,50 zł; KYOCERA
ECOSYS MFP M 2040 o wartości 2 398,50 zł; Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA
o wartości 4 182,00 zł; Element lady 120x70x108, IW/MEB/00093 o wartości 1 416,96
zł; Element lady 120x 70x108, IW/MEB//00092 o wartości 1 416,96 zł; Szafa aktowa
IW/MEB/00095 o wartości 1 306,26 zł; Szafa aktowa IW/MEB/00096 o wartości
1 306,26 zł; Szafka przesuwna IW/MEB/00097 o wartości 1 084,86 zł; Szafa aktowa
70x42x223, IW/MEB/98 o wartości 1 080,00 zł).
2. zmniejszono stan pozostałych środków trwałych o wartość 27 664,89 zł, z czego:
•

w Przedszkolach o kwotę 7 358,17 zł w związku z likwidacją środków trwałych wskutek
zużycia pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 1

•

w MZB o kwotę 1 988,60 zł (likwidacja kasy fiskalnej)

•

w UM o kwotę 18 318,12 zł (w wyniku likwidacji antena 2,4 GHz, IW/TECH/00001
o wartości 1 038,36 zł; komputer Mustang, IW/TECH/00060 o wartości 2 999,98 zł;
laptop, IW/TECH/00160 o wartości 2 693,70 zł; HP laser jet, IW/TECH/00146
-24-

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018

o wartości 2 002,44 zł; BENQ, IW/TECH/00055 o wartości 2 860,00 zł; laptop,
IW/TECH/00031 o wartości 2 669,24 zł; HP laser jet, IW/TECH/00008 o wartości
1 854,40 zł; projektor NEC V260X, IL/TECH/00175 o wartości 2 200,00 zł).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł 3 139 105,95 zł.

XI. Programy i licencje komputerowe:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono wartość
oprogramowania o kwotę 136 808,86 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 33 060,54
zł (zakup programów płacowo-księgowych), w Szkole Podst. Nr 4 o kwotę 37 749,54 zł (zakup
programów płacowo-księgowych), w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 31 071,77 zł (zakup
programów płacowo-księgowych z firmy Rekord), w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 30 273,92 zł
(zakup programów płacowo-księgowych z firmy Rekord), w UM o kwotę 4 653,09 zł (zakup
jednego programu komputerowego).
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan ich wyniósł 1 408 283,33 zł.
XII. Udziały w spółkach:
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zwiększono wartość udziałów w
spółkach o wartość 2,46 zł w spółce PEC Tychy.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan posiadania udziałów w spółkach wyniósł 31 160 156,69 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość mienia komunalnego wynosiła 162 697 572,28 zł
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191
z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:
• z mocy prawa - na podstawie art. 5 ust. 1, 2 lub art. 7 - dla nieruchomości spełniających
warunki określone w tych przepisach,
• na wniosek – na podstawie art. 5 ust. 4 - dla nieruchomości nie spełniających warunków
umożliwiających komunalizację z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań
gminy.
Decyzje Wojewody Śląskiego o przejęciu nieruchomości przez Gminę Lędziny wydawane
dla nieruchomości komunalizowanych z mocy prawa mają charakter deklaratoryjny
(stwierdzają istnienie określonego stanu prawnego), a dla nieruchomości komunalizowanych
na wniosek – charakter konstytutywny (tworzą nowy stan prawny). Po wydaniu decyzji przez
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Wojewodę Śląskiego i wpisaniu prawa własności w księdze wieczystej Gmina Lędziny
uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości i może nią gospodarować.
Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o przekazanie w poczet mienia komunalnego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa jest uregulowany stan prawny. Brak
założonej księgi wieczystej, rozbieżności w zapisach ewidencji gruntów i księgi wieczystej
powoduje, że Gmina nie ma możliwości złożenia wniosku o komunalizację.
Większość nieruchomości Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym, które
podlegały komunalizacji, została już przejęta na rzecz Gminy Lędziny lub postępowanie w tej
sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Śląskiego na podstawie złożonych wniosków
(dotyczy ponad 200 działek). Pozostałe do skomunalizowania nieruchomości to w większości
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Proces ich przejmowania jest
czasochłonny, gdyż przed rozpoczęciem komunalizacji przez Starostę Powiatowego
podejmowane są dodatkowe czynności w celu uregulowania ich stanu prawnego. Działania
w tym zakresie są stale podejmowane.
Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności.
Gmina posiada ustanowione ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipoteki
przymusowej ustanowionej na nieruchomościach na łączną wartość 78 300,50 zł.
Wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą
łącznie 3 351 001,56 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 1 492 192,98 zł, wymagalne łącznie
to kwota 3 046 136,88 zł z czego z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 243 263,34 zł.

INFORMACJE O STANIE FINANSÓW GMINY.
Budżet Miasta Lędziny na 2018 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 roku
Uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XLVIII/394/17 po stronie:
•

Dochodów w wysokości 66 923 664,50 zł w tym :
1. dochody bieżące w wysokości – 61 324 739,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości – 5 598 925,50 zł

•

Wydatków w wysokości 75 252 799,23 zł w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości – 59 684 738,71 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 15 568 060,52 zł

W trakcie 2018 roku w budżecie miasta dokonano zmian poprzez uchwały Rady Miasta
oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta. Po zmianach dokonanych w budżecie miasta plan
-26-

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018

dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:
•

Dochody w wysokości – 79 118 626,84 zł w tym :
1. dochody bieżące w wysokości – 71 379 280,84 zł
2. dochody majątkowe w wysokości – 7 739 346,00 zł

•

Wydatki w wysokości 81 879 317,66 zł w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości – 64 474 336,56 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 17 404 981,10 zł

W budżecie zaplanowany został deficyt w wysokości 8 329 134,73 zł, który został
pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz
pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. W wyniku zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Lędziny na
rok 2018 ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 2 760 690,82 zł, który
miał zostać pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt. 6 ustawy.
W roku 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 74 338 251,08 zł
co stanowi 93,96% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 76 296 493,49 zł tj. 93,18 %
planu.
W omawianym okresie w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie
zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu
terytorialnego oraz zadania Miasta Lędziny, które zostały powierzone do realizacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia
dochodów i wydatków budżetu Miasta Lędziny za 2018 rok wynikające z zamknięć rachunków
budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Ponadto obejmuje również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek
oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.
Zaprezentowano także dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów
wieloletnich oraz informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych.
Podłożem zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2018 roku były przede
wszystkim zmiany w planie dochodów wynikające między innymi ze zwiększeń dotacji
celowych z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy,
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zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, zwiększenia dochodów
ze sprzedaży nieruchomości Gminy Lędziny.
Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów
finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.
W trakcie wykonywania budżetu Miasta w 2018 roku na bieżąco dokonywano analizy
stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji
osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych
wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków.
Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale
budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym
zakresie Burmistrzowi Miasta.
Planowane dochody ogółem w wysokości 79 118 626,84 zł zrealizowano w 2018 roku
w wysokości 74 338 251,08 zł, co stanowi 93,96 % planu w tym:
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

-

Plan po

Wykonanie na

01.01.2018 r.

zmianach

31.12. 2018 r.

%

66 923 664,50

79 118 626,84

74 338 251,08

93,96

Bieżące w tym:

61 324 739,00

71 379 280,84

68 966 655,01

96,62

Dochody własne w tym:

36 576 865,00

44 101 170,86

41 865 196,44

94,93

18 234 931,00

21 019 931,00

19 478 555,12

92,67

11 707 141,00

11 975 397,00

11 975 397,00

180 260,00

181 260,00

179 454,49

Udziały w podatkach (PIT,
CIT)
-

Plan na

Subwencje

100,00

Dochody na zadania
-

realizowane przez gminę na
podstawie porozumień
(umów) z jednostkami

-28-

99,00

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018
samorządu terytorialnego

-

Dotacje z budżetu państwa

506 429,00

1 417 500,00

1 392 127,93

98,21

700,00

700,00

700,00

100,00

12 353 344,00

13 703 252,98

13 553 779,24

98,91

Majątkowe w tym:

5 598 925,50

7 739 346,00

5 371 596,07

69,41

Dochody własne w tym:

3 595 000,00

3 704 347,00

1 617 682,40

43,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2 003 925,50

900 000,00

618 936,00

68,77

0,00

2 834 999,00

2 834 999,00

100,00

na zadania własne gminy
Dotacje celowe na zadania
realizowane przez gminę na

-

podstawie porozumień z
organami administracji
rządowej
Dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej

-

zlecone gminom (związkom
gmin, związkom
powiatowo-gminnym)
ustawami

-

Dotacje z budżetu państwa
na zadania własne gminy
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz środków,

-

o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków
europejskich
Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między

-

jednostkami samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
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Dotacje otrzymane z
państwowych funduszy
celowych na finansowanie
lub dofinansowanie
kosztów realizacji

0,00

300 000,00

299 978,67

99,99

inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek
sektora finansów
publicznych

Planowane wydatki ogółem po zmianach w wysokości 81 879 317,66 zł zrealizowano
na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 76 296 493,49 zł, co stanowi 93,18 % planu.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO
31.12.2018r.

Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2. wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
3. dotacje na zadania bieżące
4. świadczenia na rzecz osób
fizycznych

Plan na dzień

Plan na dzień

01.01.2018

31.12.2018

Wykonanie

%

75 252 799,23

81 879 317,66

76 296 493,49

93,18

59 684 738,71

64 474 336,56

61 331 724,99

95,12

26 345 522,50

27 193 343,46

26 589 008,92

97,78

14 461 447,05

17 924 429,09

16 091 393,85

89,77

4 564 011,16

4 519 006,16

4 259 484,11

94,26

13 007 307,00

14 188 922,67

13 944 020,52

98,27

50 000,00

50 148,18

50 182,18

100,00

706 451,00

48 451,00

0,00

0,00

550 000,00

550 000,00

397 635,41

72,30

5. wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3
6. wypłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji
7. obsługa długu
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Wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

15 568 060,52

17 404 981,10

14 964 768,50

85,98

15 568 060,52

17 404 981,10

14 964 768,50

85,98

2 003 925,50

917 300,00

901 198,81

98,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

100,00

-.inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust
1pkt 2 i 3
2.zakup i objęcie akcji i udziałów
3. Wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu
realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji
osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niżej realizacji poszczególnych wpływów,
jak również w przypadku konieczności korekty zaplanowanych wydatków.
Zmiany w budżecie dokonywane były zgodnie z przepisami prawa wynikającymi
z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale
budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym
zakresie Burmistrzowi Miasta.
Dokonywano korekty planu dochodów oraz przyjętych limitów wydatków w głównej
mierze związanych z realizacją projektów przy dofinansowaniu ze środków unijnych.
Dokonywano zmian w planie wydatków również z tytułu wprowadzonych nowych zadań
inwestycyjnych.
Wynikające z danych sprawozdawczych odchylenia wykonania od planu budżetu
odnotowane na dzień 31 grudnia 2018 roku, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków,
były skutkiem przesuniętej w czasie realizacji zadań. Odchylenia wynikały z pozyskania
wyższych bądź niższych niż zakładano dochodów z niektórych źródeł, a także realizacji
niektórych zadań bądź niższych niż planowano wydatków na niektóre zadania.
W trakcie realizacji budżetu brano pod uwagę zagrożenia dla budżetu wynikające ze
zmian ustawowych oraz orzeczeń i wyroków sądowych szczególnie związanych z branżą
górniczą.
Nałożone na jednostkę samorządu terytorialnego ustawowe ograniczenia wskaźnikowe
zostały w roku ubiegłym w pełni dochowane. Na koniec ubiegłego roku wypracowano
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nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7 634 930,02 zł
na zaplanowaną nadwyżkę w wysokości 6 904 944,28 zł.
Analizując wykonanie budżetu ogółem za 2018 rok można stwierdzić, iż mimo
ujemnego zamknięcia budżetu realizacja przebiegła poprawnie. Mając na uwadze realizację
dochodów bezpiecznie realizowano wydatki, o czym świadczy fakt niezaangażowania
wypracowanych w 2017 roku wolnych środków.
Z przedłożonego sprawozdania z wykonania zadań i budżetu za rok 2018, wynika,
że rok ubiegły zamknął się deficytem w wysokości 1 958 242,41 zł na zaplanowany deficyt
w wysokości 2 760 690,82 zł, co wskazuje na prawidłowe zarządzanie finansami miasta.
Z zamknięcia budżetu roku 2018 (sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie)
wynika, że za rok ubiegły pozostały jeszcze wolne środki do zaangażowania w 2019 roku
w wysokości 6 750 704,23 zł, które uwzględniono w budżecie 2019 roku.
Burmistrz Miasta Lędziny przedłożył Radnym Rady Miasta Lędziny opracowanie w
postaci:
1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lędziny za rok 2018;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok 2018;
3. - informację o stanie mienia komunalnego Miasta Lędziny za rok 2018.
Uchwałą Nr 4200/I/92/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach została wyrażona pozytywna opinia
o

przedłożonym

przez

Burmistrza

Miasta

Lędziny

sprawozdaniu

z

wykonania

budżetu za 2018 rok.

POLITYKA SPOŁECZNA.
W Gminie Lędziny zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ośrodek określone ustawą o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone,
które finansowane są ze środków rządowych lub gminy Lędziny.
W 2018 roku udzielono następujących form pomocy wraz z liczbą osób korzystających
z tej formy:
I.

Świadczenia rodzinne:
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 395 osób
2. Zasiłki pielęgnacyjne – 345 osób
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3. Świadczenia pielęgnacyjne – 61 osób
4. Specjalne zasiłki opiekuńcze – 2 osoby
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 135 osób
6. Świadczenia rodzicielskie – 97 osób
7. Świadczenie „za życiem” – 1 osoba
8. Rządowy Program Dobry Start – 2078 uczniów
II.

Zasiłki dla opiekunów – 3 osoby

III.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 73 osoby

IV.

Świadczenia wychowawcze (500+) - 1706 osób

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej to 182 rodziny w
tym 317 osób: z czego w ramach zadań własnych i dotacji na zadania zlecone:
1. zasiłki stałe – 52 osoby
2. zasiłki okresowe – 47 rodzin w tym 82 osoby
3. wieloletni program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 198 osób
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń – 180 rodzin w tym 339 osób,
Głównymi przyczynami udzielania świadczeń były: długotrwała choroba, bezradność
w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz opiekuńczo – wychowawcza,
niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa,
alkoholizm.
Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poza gminą – 10 osób,
Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia:
1. świetlica socjoterapeutyczna – 30 miejsc
2. schronisko dla osób bezdomnych, z którym gmina ma podpisana umowę umiejscowionym
na terenie naszego miasta – liczba miejsc 51 w tym liczba osób bezdomnych z terenu gminy
umieszczonych w schronisku 25
Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się daną gminę – 51
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem – 68 rodzin w tym 113 osób.

KOMUNALNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Lędziny, tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej Gminy Lędziny oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu,
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w pierwszej kolejności reguluje Uchwała Nr XXIX/221/16 Rady Miasta Lędziny z 30 czerwca
2016 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny.
Podmiotem administrującym lokalami mieszkalnymi jest Miejski Zarząd Budynków.
W 2018 roku Miejski Zarząd Budynków dysponował:
1. 32 lokalami we Wspólnotach Mieszkaniowych w tym 1 pustostan,
2. 24 (25 umów) domkami typu fińskiego, (wykupione: Fredry 28, Grunwaldzka 15, 36,
44, 69, Tyszki 9).
3. 17 lokalami komunalnymi: Kontnego 30 – 2, Kupilasa 12 -3 ( 1 zamieszkały),
Lędzińska 47 – 6, Hołdunowska 11- 3, Lipowa 61 – 3.
4. 28 lokalami socjalnymi ( Pokoju 37 – 17 w tym puste 4), Hołdunowska 11 – 3 (2
zamieszkałe, 1 pusty ), Kontnego 30 – 8 (w tym 5 zamieszkałych oraz 3 puste).
5. 14 pustostanami Kontnego 30 – 3 – socjalne, Kupilasa 12 -2 - komunalne, Hołdunowska
11 – 1 ,Lipowa 61 – 3 Komunalne , Pokoju 37 – 4, Hołdunowska 33/3 – 1.
W 2018 roku zostało wykupionych 6 domków fińskich i 1 lokal komunalny.
Uchwałą nr XLVII/377/2017 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2017 r.
uchwalono Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny
na lata 2018 – 2022.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy odbywa się w oparciu o zasady
ustalone przez Radę Miasta przy współdziałaniu z Zespołem ds. mieszkaniowych. W 2018 roku
do Zespołu ds. mieszkaniowych wpłynęło 11 wniosków na najem lokalu komunalnego i 7
na najem lokalu socjalnego. Z listy oczekujących skreślono 9 osób ( 4 osoby nie złożyły
wymaganej aktualizacji, 5 osób wykazało dochody przewyższające wymagany próg
dochodów).
Na koniec roku 2018 na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego po wyroku
sądowym z nakazem eksmisji do lokalu socjalnego figurowały 24 osoby, na najem lokalu
socjalnego – 7, na najem lokalu komunalnego – 17 osób, łącznie – 48 osób (rodzin).
W 2018 roku Zespół ds. Mieszkaniowych spotkał się trzykrotnie. Do mieszkaniowego zasobu
lokali wróciły 4 lokale socjalne, 1 komunalny (wymagający generalnego remontu).
Przydzielono 1 lokal komunalny oraz 2 lokale socjalne.
Generalnego remontu wymaga13 lokali ( Hołdunowska 33/3 - 1, 3 na Pokoju 37, Kontnego 30
– 3, Kupilasa 12 – 2, Hołdunowska 11 – 1, Lipowa 61 -3). Miejski Zarząd Budynków zajmuje
się bieżącym utrzymaniem administrowanych lokali poprzez zapewnienie ich prawidłowego
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stanu technicznego, w tym wszystkich znajdujących się w nich instalacji: gazowych,
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych.
Do zadań Miejskiego Zarządu Budynków należy także naliczanie i przyjmowanie opłat
czynszowych, prowadzenie rozliczeń z najemcami lokali, ściąganie należności czynszowych
i opłat od najemców, postępowania sądowe skierowane przeciwko najemcom zalegającym
z opłatami oraz zawieranie ugód i porozumień w sprawach umarzania, rozkładania na raty,
odraczania terminów płatności należności pieniężnych na zasadach określonych w Uchwale
Rady Miasta Lędziny nr XV/93/15 z 27 sierpnia 2015 roku 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.
Miejski Zarząd Budynków podjął działania windykacyjne w stosunku do dłużników Gminy
Lędziny (najemców lokali). Działania te obejmują zarówno postępowania sądowe
i egzekucyjne, jak również przedsądowe działania w postaci wezwań do zapłaty
oraz zawieranie ugód.
Realizując powyższe zadanie, Miejski Zarząd Budynków doprowadził w 2018 roku
do zawarcia 1 ugody (na kwotę 1 646, zł).
Do 31.12.2018 roku zawartych zostało łącznie: 42 ugody na kwotę 393 620,47 zł,
2 porozumienia na kwotę 17 743,70 zł oraz 2 aneksy do zawartych ugód.
W 2018 roku spłacone zostało zadłużenie powstałe z 7 zawartych ugód na kwotę 38 256,00 zł
oraz 1 zadłużenie wynikające z porozumienia na kwotę 8 517,04 zł.
W 2018 roku zerwane zostały 3 ugody – na kwotę 36 833,36 zł.
Na 31.12.2018 roku obowiązywało 15 ugód na kwotę 157 857,38 zł.
W stosunku do dłużników, którzy zerwali ugody, wystosowano wezwania do zapłaty(3) oraz
skierowano pozwy do sądu (1).
Dzięki wyżej opisanym, podjętym działaniom windykacyjnym, w 2018 roku odzyskano łącznie
kwotę 86 115,91 zł.: ( w 2016 r. – 153 945,67 zł; w 2017 r. – 101 383,32 zł.). Łącznie –
341 444,90 zł.
•

z tytułu egzekucji komorniczych w 2018 roku, MZB, działając w imieniu Gminy Lędziny,
odzyskał 42 357,13 zł.

•

z tytułu zawartych ugód – 43 758,78 zł. (tylko zadłużenie bez bieżącego czynszu).

W 2018 roku dokonywana jest spłata zaległości tytułem 11 egzekucji komorniczych.
W 2018 roku skierowano do sądu:
1. 7 pozwów o zapłatę na łączną wartość 83 367,91 zł. (1 wyrok prawomocny)
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( oraz 7 złożonych jeszcze w 2017 r, które uprawomocniły się w 2018 r.).
W 2018 r. doszło do 3 eksmisji z lokali socjalnych,1 eksmisja powinna mieć miejsce w 2019 r
W 2018 roku wpłynęło 14 umorzeń postępowań z następujących powodów:
1. 9 z powodu bezskutecznych egzekucji,
2. 4 – ze względu na spłatę zadłużenia,
3. 1 umorzenie zawieszonego wcześniej postępowania.
W 2018 roku z tytułu kosztów postępowania sądowego i komorniczego poniesiono koszty
w wysokości 2 226,75 zł (opłaty sądowe i komornicze).
W 2018 roku wystosowano:
•

40 wezwań do zapłaty,

•

6 wezwań przedsądowych,

•

2 uprzedzeń o wypowiedzeniu

•

2 wypowiedzeń najmu lokalu.
W 2018 roku, w związku z obowiązkiem wypłacania odszkodowań za niedostarczenie

lokalu socjalnego, Gmina Lędziny wypłaciła tytułem odszkodowań 113 303,39 zł.
( 2016 r. – 118 613,37; 2017 r. - 144 949,56 zł) .
Do zadań Miejskiego Zarządu Budynków należy przeprowadzanie napraw i remontów.
Na bieżąco, w razie potrzeby, usuwane są awarie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
elektryczne. Na usuwanie awarii i bieżącą konserwację w lokalach mieszkalnych i użytkowych
wydano w 2018 r. z § 4270 – 55 964,28 zł. (w 2017 roku - 35 793,88 zł).
W ramach powyższych wydatków w 2018 roku dokonano między innymi:
•

Wymianę pionu wod – kan. w budynku przy ulicy Lędzińskiej 47 (awaria),

•

Wymianę instalacji wod - kan. w budynku przy ulicy Hołdunowskiej 11 (awaria),

•

Remont mieszkania w budynku przy ulicy Lędzińskiej 47,

•

Wymiana instalacji wod - kan. w lokalach przy ulicy Lędzińskiej 47,

•

Remont detektora pieca gazowego w budynku przy ulicy Kontnego 34,

•

Wymiana drzwi w lokalu komunalnym,

•

Naprawa tynków o wymianie pionów w budynku przy ulicy Lędzińskiej 47,

•

Malowanie po zalaniu w budynku przy ulicy Lędzińskiej 84,

•

Malowanie po zalaniu w budynku przy ulicy Fredry 8,

•

Naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Lędzińskiej 47,

•

Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Hołdunowskiej 31,
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•

Wykonanie izolacji termicznej w budynku przy ulicy Fredry 8,

•

Naprawa uszkodzonej bramy w budynku przy ulicy Fredry 8,

•

Naprawa fontanny – maszynowni, regeneracja pompy, naprawa uszkodzonych
elementów, (15 325,00 zł),

•

Remont instalacji CO w budynku przy ulicy Lędzińskiej 47.

Ponadto: wymiana zamków, naprawy instalacji elektrycznej, wymiana kaloryferów, usuwanie
wycieków z instalacji wod-kan. instalacji CO, wymiana liczników, wymiany części rur
spustowych, montaż pieców CO, wymiany grzejników.
Razem na remonty i awarie wydatkowano w 2018 roku 94 742,85 zł.
W 2018 roku MZB zgłosił do Ubezpieczyciela 8 szkód, będących następstwem awarii
w lokalach położonych w następujących budynkach:
1. Lędzińska 47/6, (awaria pionu)
2. Kupilasa 12/1, (awaria pionu)
3. Lędzińska 47/111, (awaria pionu)
4. Fredry 8, (zalanie z wadliwej wentylacji)
5. Pokoju 37, (dewastacja)
6. Pokoju 37/1, (dewastacja)
7. Lędzińska 84, (przeciek z dachu)
8. Pokoju 37/8 (przeciek z dachu)
Otrzymane odszkodowanie pozwoliło na naprawę szkód (z wyjątkiem lokalu przy Lędzińskiej
47/6). W przypadku uzyskania kwoty niższej od kwoty wymaganej do usunięcia szkody, MZB
występował o wyrównanie do ubezpieczyciela (2 wypadki – Lędzińska 84 i Fredry 8).
W sumie z tytułu odszkodowania na konto MZB wpłynęło 8 839,46 zł oraz wyrównanie –
4 603,16 zł. W sumie w 2018 roku wpłynęło 11 150,72 zł. W styczniu 2019 wpłynęło
wyrównanie w kwocie 2 291,90 zł co daje razem zwrot z tytułu odszkodowań w wysokości
13 442,62 zł.
Na fundusze remontowe i na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej we Wspólnotach
Mieszkaniowych, z tytułu udziału Gminy w tych nieruchomościach przekazano w 2018 r.
86 139,70 zł (w 2017 roku - 78 026,67 zł).
Miejski Zarząd Budynków administruje lokalami/budynkami użytkowymi, znajdującymi
się w następujących lokalizacjach:
1. Lędzińska 88 (Plac Farski)
2. Lędzińska 84
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3. Lędzińska 47
4. Hołdunowska 11
5. Hołdunowska 18b
6. Fredry 10
7. Fredry 10 a
8. Fredry 8
9. Szenwalda 49 (Lipowa 61)
10. Kolonia Piast 5
11. Hołdunowska 70
12. Hołdunowska 70a
13. Kontnego 34 (od 1 lipca cały budynek)
14. Siedziba PZW przy ulicy Lędzińskiej (od 1 lipca)
15. Oficerska (od 1 lipca) pomieszczenia gospodarcze
16. Zawiszy Czarnego Zakole (od 1 lipca)
17. Pokoju 37 (CHSD)
18. Asnyka 6
Od 06.09.2016 r. najem lokali użytkowych odbywa się na podstawie wyników przetargów
na najem lokali użytkowych (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). W 2018 r.
ogłoszono 27 przetargów, w wyniku których wynajęto 3 lokale użytkowe. Nierozstrzygniętych
zostało 24.Należności lokali użytkowych na koniec 2018 r. roku wynoszą 91 538,37 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W 2018 roku Gmina była organem prowadzących dla 1 żłobka – Miejski Żłobek
ul. Paderewskiego 5a (opieką żłobkową objęto 32 dzieci), 2 przedszkoli - Miejskie Przedszkole
z O.I. nr 1 w Lędzinach, Miejskie Przedszkole z O.I. nr 2 w Lędzinach, 4 szkół podstawowych
w tym: 3 prowadzące oddziały gimnazjalne oraz 3 prowadzące oddziały przedszkolne:
•

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach (prowadząca oddziały
gimnazjalne);

•

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach (prowadząca oddziały
gimnazjalne i przedszkolne);

•

Szkoła Podstawa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach (prowadząca oddziały
przedszkolne);
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•

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach (prowadząca oddziały gimnazjalne
i przedszkolne).

Ponadto na terenie gminy funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole „Kotek Gucio”
(do dnia 31.08.2018 r.). Od 01.08.2018 r. funkcjonował Niepubliczny Żłobek „Kotek Gucio”
(do dnia 31.08.2018). Obie placówki znajdowały się przy ul. Lewandowskiej 42 w Lędzinach.
Poniżej została przedstawiona organizacja szkół podstawowych i gimnazjów w 2018 roku.

L.p.

Szkoła

Ilość dzieci

Ilość dzieci

ogółem

w klasach SP

Ilość dzieci

Ilość dzieci

w klasach

w oddziałach

gimnazjum

przedszkolnych

1

SP 1

677

631

47

---

2

SP2

320

170

54

96

3

SP3

513

443

----

70

4

SP4

210

143

18

49

5

MP1

269

6

MP2

202

Razem: 2191, w tym: 1505 uczniów + 686 dzieci w przedszkolach.
Wszystkie placówki szkole na terenie gminy zapewniały opiekę świetlicową dla uczniów.
Ponadto we wszystkich placówkach: funkcjonowały stołówki szkolne.

ILOŚĆ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW.
Lp.

Nazwa szkoły/ adres

Ilość

1.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. K. Miarki w Lędzinach
ul. Paderewskiego 5
43-140 Lędziny

180

2.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. G. Morcinka w Lędzinach
ul. Hołdunowska 72
43-143 Lędziny

183

3.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
ul. Hołdunowska 13
43-143 Lędziny

275
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4.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach
ul. Goławiecka 36
43-144 Lędziny

50

Mając na uwadze dobro ucznia, w tym jego potrzeby specjalistyczne oraz prawidłowy
rozwój, gmina organizowała zajęcia specjalistyczne oraz dodatkowe w całości finansowane z
budżetu gminy.

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH I ŚWIETLICY.
Rodzaj zajęć

SP1 klasy
podstawowe

SP1 klasy
gimnazjum

SP2 klasy
podstawowe

SP2 klasy
gimnazjum

SP3

Rewalidacyjne
Dydaktyczno-wyrównawcze
korekcyjnokompensacyjne
logopedyczne
socjoterapeutyczne
inne o charakterze
terapeutycznym
Specjalistyczne
rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne
specjalistyczne
razem
Uczęszczający do świetlicy szkolnej

43
3

1
13

12
0

16
0

0
0

25

2

0

0

0

67
1

0
0

0
0

0
0

18
0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

97

2

12

16

19

108

49

93

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z ZAJĘĆ SPECJALSITYCZNYCH I INNYCH.
Rodzaj zajęć

SP4 klasy podstawowe

SP4 klasy gimnazjum

Rewalidacyjne
Dydaktyczno-wyrównawcze
korekcyjnokompensacyjne
logopedyczne
socjoterapeutyczne
inne o charakterze
Specjalistyczne
terapeutycznym
rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne

1
0

0
0

12

0

6
0

0
0

0

1

3

0
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specjalistyczne
razem
Uczęszczający do świetlicy szkolnej

21

1

50

0

UCZNIOWIE UCZESTNICZĄCY W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH.

Rodzaj zajęć
informatyczne
techniczne
przedmiotowe
artystyczne
sportowe
turystycznokrajoznawcze
inne
Ogółem

SP1 klasy
podstawowe
Liczba
Liczba
uczniów
kół
10
2
15
1
238
18
78
6
60
5

SP1 klasy
gimnazjum
Liczba Liczba
uczniów
kół
0
0
0
0
32
4
0
0
8
1

informatyczne
techniczne
przedmiotowe
artystyczne
sportowe
turystycznokrajoznawcze
inne
Ogółem

SP2 klasy gimnazjum
Liczba
uczniów
4
0
20
10
12

Liczba kół
1
0
7
1
1

0

0

0

0

4

1

0

0

90
491

30
62

8
48

1
6

10
80

4
18

8
54

2
12

SP3
Rodzaj zajęć

SP2 klasy
podstawowe
Liczba Liczba
uczniów
kół
4
1
5
1
30
9
15
1
12
1

SP4 klasy
podstawowe
Liczba
Liczba
uczniów
kół
0
0
0
0
25
5
0
0
20
1

Liczba
uczniów
10
23
150
12
52

Liczba
kół
1
1
13
1
1

0

0

0

59
306

7
24

0
45

SP4 klasy gimnazjum
Liczba
uczniów
0
0
20
0
0

Liczba kół

0

0

0

0
6

0
20

0
3

0
0
3
0
0

W 2018 roku gmina Lędziny prowadziła działania mające na celu doposażenia
placówek oświatowych w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne. W związku z powyższym
uzyskano dofinansowanie w ramach: Aktywna tablica, Narodowy Program Czytelnictwa,
Bezpieczna+.
W 2018 roku gmina czyniła nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie
z wymogami ustawowymi oraz potrzebami kadrowymi placówek oświatowych.
ŚRDOKI WYKORZYSTANE PRZEZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
NA DOSKONALENIE ZAWODOWE.
L.p.

Nazwa szkoły/placówki

Kwota wykorzystana
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1

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 w Lędzinach

5.733,00 zł

2

Szkoła Podstawowa z O.I. nr 2 w Lędzinach

10.300,00 zł

3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach

9999,53 zł

4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach

7.844,82 zł

5

Miejskie Przedszkole z O.I. nr 1 w Lędzinach

6.529,00 zł

6

Miejskie Przedszkole z O.I. nr 2 w Lędzinach

7.317,30 zł

Gmina Lędziny dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia środków finansowych
na realizację zadań oświatowych pomimo niewystarczającej na ten cel subwencji oświatowej.
Subwencja oświatowa na rok 2018 (zgodnie z otrzymaną metryczka subwencji
oświatowej) wyniosła 11.835.591,00 zł. Dotacja przedszkolna natomiast – 441.825,00 zł.
Z informacji z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynika, że poniesione
wydatki w placówkach oświatowych wyniosły – 21.937.211,85 zł. Wydatki w przeliczeniu
na 1 ucznia to kwota: 10.012,42 zł.
Wydatki na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej – więcej o 10.101.620,85 zł
(co stanowi 46,05% wydatków pokrywanych przez Gminę), po odliczeniu dotacji
przedszkolnej – więcej o 9.659.795,85 zł (co stanowi 44,03% wydatków pokrywanych
przez Gminę)

REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Strategia

rozwoju

określa

podstawowe

potrzeby

społeczne,

gospodarcze

i środowiskowe w postaci priorytetów i celów długookresowych. Tworzenie strategii rozwoju
jest procesem ciągłym i stale zorientowanym na wdrażanie i kontrolowanie dochodzenia
do postawionych celów.
Na wizję rozwoju miasta Lędziny składa się 5 wartości:
1. Lędziny to miasto będące miejscem nowoczesnego i przyjaznego środowisku przemysłu
wydobywczego, którego działalność nie koliduje z rekreacją i wypoczynkiem,
zaspokajającego potrzeby mieszkańców miasta jak i miejscowości sąsiednich, a wysoka
aktywność kulturalna, jakość przestrzeni publicznej i stan środowiska przyrodniczego
tworzą specyficzną lokalna atmosferę dla mieszkańców i gości.
2.

Lędziny to miasto, gdzie władze publiczne wykorzystują zaangażowanie społeczników,
działaczy i liderów lokalnych, inspirują mieszkańców do działalności na rzecz wspólnego
dobra jakim jest nasza mała ojczyzna i wspierają inicjatywy oddolne,
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3. Lędziny to miasto zapewniające wysoką jakość życia z trwałym i zrównoważonym
rozwojem gospodarczym opartym o:
•

przedsiębiorczość i pomysłowość kapitału ludzkiego jakim są mieszkańcy, którzy
niezależnie od wieku ciągle rozwijają się doskonaląc swoje kwalifikacje,

•

napływ inwestycji zewnętrznych,

•

wsparcie rodzimej przedsiębiorczości,

•

rozwój wyspecjalizowanych usług wysokiej jakości takich jak: medyczne, budowlane,
logistyczne, socjalne i edukacyjne.

4. Lędziny to miasto zapewniające swoim mieszkańcom optymalne warunki rozwoju
poprzez pomoc w zaspokajaniu ich kulturalnych, edukacyjnych, mieszkaniowych i
rekreacyjnych potrzeb, zagwarantowanie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego i
zdrowotnego, zintegrowanie ich wokół wspólnych inicjatyw, działania równoważące
rynek pracy.
5. Lędziny to miasto aktywnie wykorzystujące położenie geograficzne, ogólnokrajową i
wojewódzką sieć komunikacyjną i poszukujące nowych szans pojawiających się w
otoczeniu, oferujące dogodne warunki dla napływu nowych mieszkańców oraz
inwestorów zaspokajających ich rosnące potrzeby, gotowe do konkurowania o środki
zewnętrzne dla wsparcia realizacji swoich projektów rozwojowych.
Wizja rozwoju Lędzin oraz obserwacja kierunków przemian w mieście i jego otoczeniu
pozwalają na sformułowanie strategicznych kierunków rozwoju:
1. Budowanie konkurencyjnej pozycji miasta poprzez wykorzystywanie szans i kreowanie
nowych wartości rozpoznawalnych w bliższym i dalszym otoczeniu. Chodzi w
szczególności o poprawę pozycji i rozpoznawalności miasta w powiecie i aglomeracji
poprzez wyeksponowanie jego wyróżników oraz przyciąganie nowych zasobów
(inwestorów, mieszkańców, organizacji non profit, środków finansowych, wydarzeń
kulturalnych) wpływających na jego rozwój.
2. Rozwijanie nowych, innowacyjnych i wspieranie istniejących funkcji gospodarczych
i społecznych bazujących na kapitale ludzkim, geograficznym i środowiskowym.
Chodzi o sprawienie, aby lokalne podmioty gospodarcze otwarły się w jak
największym stopniu na otoczenie oraz zachowywały się elastycznie w stosunku do
zmieniających się potrzeb rynku. Ponadto warto zauważyć nowe możliwości związane
z rozwojem w bezpośrednim sąsiedztwie miasta ponadregionalnego układu
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transportowego oraz coraz większych wymagań bogacących się mieszkańców w
stosunku do usługodawców. Należy pamiętać o młodych osobach wchodzących na
rynek pracy, aby umożliwić im wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju
zawodowego.
3. Pogłębianie dialogu społecznego i wciąganie coraz większej liczby mieszkańców w
działania mające na celu szeroko pojęty rozwój miasta. Chodzi o wyzwolenie szeroko
rozumianej aktywności mieszkańców i równoległe wspieranie ich działań przez władze
lokalne. Drzemiący w mieszkańcach potencjał może być źródłem pozytywnych zmian
i poprawy standardu życia wszystkich mieszkańców.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LĘDZINY.
Zgodnie z podjętą Uchwałą XXXVIII/295/17 Rady Miasta Lędziny z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny na
lata 2017 – 2020 w gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta.
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Miasta Lędziny na lata 2017-2020 stanowi
dokument określający politykę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Miasta do roku 2020.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020 zawiera opis aktualnej
sytuacji społecznej. przestrzennej i gospodarczej miasta, diagnozę obszarów wymagających
rewitalizacji, opis planowanych zadań gospodarczych, społecznych i przestrzennych, plan
finansowy, oczekiwane wskaźniki osiągnięć oraz opis monitoringu, zarządzania i sposobów
promocji.
W ramach LPR wyznaczono następujące Obszary Zdegradowane (OZ):
1. OZ.1. ul. Oficerska i Osiedle Rachowy
2. OZ.2. ul. Pokoju
3. OZ.3. ul. Lędzińska (Dom Górnika) i Osiedle Kolonia Piast
4. OZ.4. Osiedle Gwarków
5. OZ.5. ul. Kontnego i ul. Lędzińska (część południowa)
Wskazane Obszary Rewitalizacji (OR) dotyczą zabudowy mieszkalnej i publicznej.
Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący całość lub część
obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na
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którym,z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza prowadzić się
rewitalizację”.
Wszystkie wyznaczone Obszary Zdegradowane dotyczą zabudowy (mieszkaniowej i
obiektów publicznych). Stan kryzysowy w przypadku każdego czynnika współwystępuje z
koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Z uwagi na konieczność podjęcia
kompleksowych działań rewitalizacyjnych w gminie – obszar rewitalizowany obejmuje całość
obszaru zdegradowanego.
Dla każdego z wymienionych obszarów rewitalizacji (OR) można wskazać dominujący rodzaj
rewitalizacji:
1. OR.1. ul. Oficerska i Osiedle Rachowy - rewitalizacja społeczna (ludzie) i przestrzenna
(infrastruktura),
2. OR.2. ul. Pokoju - rewitalizacja społeczna (ludzie) i przestrzenna (infrastruktura),
3. OR.3. ul. Lędzińska (Dom Górnika) i Osiedle Kolonia Piast - rewitalizacja
społeczna(ludzie) i przestrzenna (infrastruktura),
4. OR.4. Osiedle Gwarków - rewitalizacja społeczna (ludzie)
5. OR.5. ul. Kontnego i ul. Lędzińska (część południowa) - rewitalizacja społeczna(ludzie) i
przestrzenna (infrastruktura).
Wskazane OR dotyczą zabudowy mieszkalnej i publicznej.
Za strategiczne dla prawidłowej realizacji programu uznano następujące kierunki działań:
1.

Reintegracja i aktywizacja społeczna grup wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem

społecznym,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

integracji

międzypokoleniowej.
2.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w szczególności będących w trudnej sytuacji
na rynku pracy) oraz osób zagrożonych bezrobociem (pracownicy branży górniczej).

3.

Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej mieszkańców OR, w szczególności
młodzieży i osób starszych.

4.

Stworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej.

5.

Rozwój oferty mieszkalnictwa socjalnego, chronionego i wspomaganego.

6.

Wzrost dostępności usług społecznych na terenie OR.

7.

Wzrost bezpieczeństwa publicznego na terenie OR.

8.

Poprawa dostępu do oferty kulturalnej, w szczególności dla młodzieży i osób starszych
zamieszkałych w OR.
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9.

Doposażenie i rozwój bazy technicznej umożliwiającej prowadzenie działań socjalnych
w OR.

10. Wykształcenie centrum miasta.
11. Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w szczególności handlu.
12. Promocja i wsparcie przedsiębiorczości w gminie.

Lp.
1

Realizacja kierunku działań

Projekt
Utworzenie Centrum

- Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej

Aktywizacji Społecznej na

mieszkańców OR, w szczególności młodzieży i osób

terenie Kolonii Piast - EFS

starszych.

Uwagi

- Stworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej
- Wzrost dostępności usług społecznych na terenie OR.
2

3

Utworzenie Centrum

- Doposażenie i rozwój bazy technicznej umożliwiającej

Aktywizacji Społecznej

prowadzenie działań socjalnych w OR.

- EFRR

- Wykształcenie centrum miasta.

Przebudowa budynku

- Doposażenie i rozwój bazy technicznej umożliwiającej

W trakcie

maszyn wyciągowych

prowadzenie działań socjalnych w OR.

realizacji

z przeznaczeniem na

- Wzrost dostępności usług społecznych na terenie OR.

utworzenie Centrum Usług

- Wykształcenie centrum miasta.

Społecznych Powiatu
Bieruńsko Lędzińskiego
– EFRR
4

Centrum Usług

- Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej

W trakcie

Społecznych

mieszkańców OR, w szczególności młodzieży i osób

realizacji

– profesjonalne wsparcie

starszych.

rodziny w powiecie

- Stworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej

bieruńsko-lędzińskim
- EFS
5

Aktywny w każdym wieku

- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

w powiecie bieruńsko-

(w szczególności będących w trudnej sytuacji na rynku

lędzińskim

pracy) oraz osób zagrożonych bezrobociem (pracownicy
branży górniczej).
- Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
mieszkańców OR, w szczególności młodzieży i osób
starszych.
- Wzrost dostępności usług społecznych na terenie OR.
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6

Przebudowa budynku byłej

- Rozwój oferty mieszkalnictwa socjalnego, chronionego

owczarni w Lędzinach

i wspomaganego.

w celu adaptacji na
mieszkania socjalne
7

Utworzenie mieszkań

- Rozwój oferty mieszkalnictwa socjalnego, chronionego

W trakcie

socjalnych w budynku

i wspomaganego.

realizacji

Program aktywizacji

- Reintegracja i aktywizacja społeczna grup wykluczonych

W trakcie

i integracji społeczności

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

realizacji

lokalnej

ze szczególnym uwzględnieniem integracji

przy ul. Pokoju 106
w Lędzinach, etap I
8

międzypokoleniowej.
- Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
mieszkańców OR, w szczególności młodzieży i osób
starszych.
- Stworzenie przestrzeni do integracji międzypokoleniowej
- Wzrost dostępności usług społecznych na terenie OR.
9

Rewitalizacja Sali

- Doposażenie i rozwój bazy technicznej umożliwiającej

Widowiskowo-Kinowej

prowadzenie działań socjalnych w OR.

Piast w Lędzinach

- Poprawa dostępu do oferty kulturalnej, w szczególności
dla młodzieży i osób starszych zamieszkałych w OR.
- Wykształcenie centrum miasta.

10

Wsparcie dzienne dla

- Reintegracja i aktywizacja społeczna grup wykluczonych

lędzińskich dzieci

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

i młodzieży (realizacja w

ze szczególnym uwzględnieniem integracji

Sali Widowiskowo-

międzypokoleniowej.

Kinowej Piast)

- Stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
mieszkańców OR, w szczególności młodzieży i osób
starszych.

11

Kształcenie ustawiczne w

- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

PZS w Lędzinach drogą do

(w szczególności będących w trudnej sytuacji na rynku

sukcesu zawodowego

pracy) oraz osób zagrożonych bezrobociem (pracownicy
branży górniczej).
- Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej w szczególności handlu.

12

Kopalnia biznesu –

- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

promocja i wsparcie

(w szczególności będących w trudnej sytuacji na rynku

przedsiębiorczości

pracy) oraz osób zagrożonych bezrobociem (pracownicy
branży górniczej).
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w powiecie bieruńsko-

- Tworzenie warunków dla rozwoju działalności

lędzińskim

gospodarczej w szczególności handlu.
- Promocja i wsparcie przedsiębiorczości w gminie.

13

Outplacement –

- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

kompleksowym

(w szczególności będących w trudnej sytuacji na rynku

wsparciem na rynku pracy

pracy) oraz osób zagrożonych bezrobociem (pracownicy

w powiecie bieruńsko-

branży górniczej).

lędzińskim

- Tworzenie warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej w szczególności handlu.
- Promocja i wsparcie przedsiębiorczości w gminie.

14

Wymiana słupów

- Wzrost bezpieczeństwa publicznego na terenie OR.

oświetlenia ulicznego

W trakcie
realizacji

i opraw oświetleniowych
na oświetlenie efektywne
energetycznie na
kluczowych ulicach miasta
15

Wymiana słupów

Zrealizowan

oświetlenia ulicznego

o

i opraw oświetleniowych
na oświetlenie efektywne
energetycznie na
ul. Lędzińskiej,
Oficerskiej, Pokoju
16

Tworzenie mapy zagrożeń

zrealizowan

bezpieczeństwa

o

w Powiecie BieruńskoLędzińskim
17

Rozwój monitoringu

W trakcie

wizyjnego na terenie

realizacji

gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem OR

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK.
Na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem narkomanii w 2018r.
zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł z czego
wykorzystaną 55 743,40 zł.
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Kwota 55 743,40 zł została rozdysponowana w następujący sposób:
1. Na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień od

Narkotyków działającej przy

Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przeznaczono kwotę w wysokości
6 000,00 zł. Z realizowanego zadania w 2018 r. skorzystało 33 osoby w tym: 31
mężczyzn i 2 kobiet. Liczba osób korzystających z porad po raz pierwszy wynosi 33.
2. Na realizację imprez promujących zdrowy styl życia w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu wydatkowano:
− 35 000,00 zł – organizacja imprez promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych problemem uzależnienia i zjawiskiem przemocy
w rodzinie – Realizator zadania PGK „Partner” Sp. z o.o.
− 3 000,00 zł – organizacja w dniach 01.08.2018 r. – 28.08.2018 r. zajęć
ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia w ramach
alternatywnych form spędzania wolnego czasu – Realizator zadania Miejski
Ośrodek Kultury w Lędzinach
− 2 000,00 zł – organizacja w dnia 01.07.2018 r. – 31.08.2018 r. zajęć ze szczególnym
uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży – Realizator zadania Miejski Klub
Sportowy Lędziny.
− 934,59 zł – organizacja w dnia 01.07.2018 r. – 31.07.2018 r. zajęć w ramach bieżącej
działalności Miejskie Biblioteki Publicznej ze szczególnym uwzględnieniem
promocji zdrowego stylu życia w ramach alternatywnych form spędzania wolnego
czasu dzieci i młodzieży – Realizator zadania Miejska Biblioteka Publiczna
w Lędzinach.
3. Placówki oświatowe wykorzystały środki finansowe ogółem w kwocie 8 808,81 zł.
Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne
takie jak:
–

prelekcje, pogadanki, szkolenia, warsztaty skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców;

–

spektakle profilaktyczne skierowane dla dzieci i młodzieży;

–

zakup materiałów biurowych, papierniczych, które zostały przeznaczone
na konkursy i scenografię do przedstawień profilaktycznych;

–

zakup materiałów i nagród na organizację turniejów, wyścigów, konkursów
plastycznych itp.
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W roku 2018 została niewykorzystana kwota w wysokości 4 256,60 zł, o którą zostaną
zwiększone wydatki w roku 2019 w dziale 851, rozdz. 85153 z przeznaczeniem
na przeciwdziałanie narkomanii.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.
Na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii w 2018 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę 330.000,00 zł,
z czego do budżetu miasta wpłynęło 338 340,72 zł. Środki finansowe, które wpłynęły zostały
wykorzystane w następujący sposób przez:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach wykorzystał kwotę 179 027,64 zł.
2. Urząd Miasta kwotę 135 429,20 zł, rozdysponował na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokościach:
− na realizację GPPiRPA wydatkowano kwotę 79 685,80 zł,
− na realizację GPPN wydatkowano kwotę 55 743,40 zł.
Gmina Lędziny w 2018 roku na realizację GPPiRPA wydatkował środki finansowe
w wysokości 79 685,80 zł w następujący sposób:
1. Na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu działającej przy Miejskim
Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przeznaczono kwotę w wysokości 12 000,00 zł
(8 000,00 zł na prowadzenie Poradni oraz 4 000,00 zł na zadanie związane z organizacją
obozu terapeutycznego dla pacjentów Poradni).
Środki te zostały w całości wykorzystane przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.
Poradnia Leczenia Uzależnień w roku 2018 realizowała zadanie polegające na prowadzeniu
terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, nie objętej
kontraktem

z

Narodowym

Funduszem

Zdrowia

obejmującej

terapię

grupową

i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych.
–

Liczba osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu korzystających
z leczenia - porad w w/w Poradni to ogółem 103 osób w tym 66 mężczyzn i 37 kobiet.
Z czego liczba osób korzystających z porad po raz pierwszy to 73 osoby.

–

Liczba rodzin korzystających z porad, w tym ze zjawiskiem przemocy w rodzinie
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to 14 rodzin.
2. Na realizację imprez promujących zdrowy styl życia w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży wydatkowano następujące kwoty:
− 45 000,00 zł – organizacja imprez promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i zjawiskiem przemocy w rodzinie
– Realizator zadania PGK „Partner” Sp. z o.o.
− 1 000,00 zł – organizacja w dnia 01.07.2018 r. – 31.08.2018 r. zajęć ze szczególnym
uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży – Realizator

zadania Miejski Klub

Sportowy Lędziny.
3. Na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych pn. „Sztuki Walki maja pasja i sposób
na życie” wydatkowano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.
Na prowadzenie zajęć samoobrony dla dzieci i młodzieży w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu zawarto umowę z Ośrodkiem Szkolenia Sztuk Walki „BIG KUNG- FU” w Bieruniu. Zajęcia prowadzono w Szkole Podstawowej nr 1, 3 oraz nr 4,
raz w tygodniu po 1 godzinie.
4. Placówki oświatowe wykorzystały na programy profilaktyczne środki finansowe w ogólnej
kwocie

6 000,00 zł. Wyżej wymienione środki finansowe

zostały przeznaczone

na działania profilaktyczne takie jak:
–

prelekcje, pogadanki, szkolenia, warsztaty skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców;

–

spektakle profilaktyczne skierowane dla dzieci i młodzieży;

–

zakup materiałów biurowych, papierniczych, które zostały przeznaczone na konkursy
i scenografię do przedstawień profilaktycznych;

–

zakup materiałów i nagród na organizację turniejów, wyścigów, konkursów
plastycznych itp.

5. Pozostałe wydatki związane z realizacją GPPiRPA w 2018 roku to kwota 5 685,80 zł,
z czego:
− dofinansowano wykład dla uczestników konferencji FAS w dniu 10.09.2018r.
w wysokości 2.800,00 zł
− zakupiono wyposażenie biura pełnomocnika (meble) – 2 885,80 zł.
Ponadto Gmina Lędziny przekazała dotację w wysokości 29 000,00 zł na zwiększenie
dostępności do pomocy rehabilitacyjno – terapeutycznej oraz medyczno – terapeutycznej
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osobom uzależnionym od alkoholu, którą realizowała Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu. Łączna
liczba pacjentów korzystających z pomocy rehabilitacyjno – terapeutycznej stanowi liczbę
118 osób z czego w:
− I kwartale 2018 roku przyjęto 23 osób;
− II kwartale 2018 roku przyjęto 39 osób;
− III kwartale 2018 roku przyjęto 33 osoby;
− IV kwartale 2018 roku przyjęto 23 osoby.
Dotacja wykorzystana została w wysokości 28 320,00 zł.
W roku 2018 została niewykorzystana kwota w wysokości 9 614,20 zł, o którą zostaną
zwiększone w roku 2019 wydatki w dziale 851, rozdz. 85154 z przeznaczeniem
na przeciwdziałanie i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI Z CIĄŻ MNOGICH.
Program promocji zdrowia dotyczą szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt
z ciąż mnogich został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XV/116/11
w dniu 24.11.2011 r.
Celem programu jest wspieranie rodziców niemowląt ciąż mnogich w opiece
w pierwszym etapie, kiedy jednym z najważniejszych elementów jest przeprowadzenie
szczepień ochronnych zarówno obowiązkowych jak i zalecanych.
W 2018 r. z programu skorzystało 13 niemowląt z ciąż mnogich z czego
w następujących kwartałach:
I kwartał 2018 – 1 dziecko – łączna kwota 560,00 zł
II kwartał 2018 – 3 dzieci – łączna kwota 2 580,00 zł
III kwartał 2018 – 5 dzieci – łączna kwota 5 300,00 zł
IV kwartał 2018 – 4 dzieci – łączna kwota 2 890,00 zł
Łącznie w 2018 r. wydatkowano 11 330,00 zł.

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁĘCZNYCH NA
LATA 2014- 2020 ZZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ, PROFLAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
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społecznej Rada Miasta Lędziny Uchwałą nr L/405/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku przyjęła
Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych.
Misją Strategii jest wyrównywanie różnic w jakości życia mieszkańców Lędzin:
minimalizacja niesprzyjających życiu mieszkańców problemów i stworzenie możliwości
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Celem głównym Strategii jest budowanie zintegrowanego i spójnego społecznie
systemu działań wprowadzających kierunki polityki społecznej miasta Lędziny, mającego na
celu poprawę jakości życia mieszkańców przy zapewnieniu ich czynnego i demokratycznego
współuczestnictwa.
Na cel główny składa się realizacja pięciu Celów Strategicznych tj.:
1) Zintegrowany system wsparcia rodziny,
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
3) Aktywizacja i integracja mieszkańców (osób, rodzin i grup), w tym wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) Rozwój infrastruktury społecznej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa socjalnego
mieszkańców,
5) Partnerstwo publiczno – społeczne na rzecz rozwoju usług społecznych.
Na okoliczność tworzenia, realizacji, monitoringu i ewaluacji w/w Strategii Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Lędziny powołany został Społeczny Zespół ds. Miejskiej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Koordynowanie i monitorowanie Strategii powierzono
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach.

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W MIEŚCIE LĘDZINY NA LATA 2017 – 2019.
Na podstawie art. 176 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Rada Miasta Lędziny Uchwałą nr XLV/358/17 z dnia 28 września
2017 roku przyjęła Program Wspierania Rodziny w Mieście Lędziny na lata 2017 – 2019, który
wpisuje się w Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych przyjętą Uchwałą Nr L/405/14 Rady Miasta Lędziny z dnia
18 sierpnia 2014 roku.
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Program Wspierania Rodziny umożliwia usprawnienie i zwiększenie efektywności
podejmowanych działań na rzecz ochrony dzieci i rodzin borykających się z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi, kryzysami i różnego rodzaju dysfunkcjami. Pozwala
na stosowanie właściwej profilaktyki i usystematyzowanie działań oraz procedur postępowania
prowadzonych zgodnie z kompetencjami przez podmioty wchodzące w skład Systemu
wspierania rodziny.
Program obejmuje obszar miasta Lędziny, a w jego realizacji uczestniczą mieszkańcy,
w szczególności rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, instytucje, służby, organizacje i podmioty działające na terenie miasta Lędziny.
Skuteczność zadań zawartych w Programie zależy, między innymi, od ścisłej współpracy
w/w podmiotów, społeczności lokalnej, sytuacji w mieście oraz środków finansowych, które
są przeznaczone na ich urzeczywistnienie.
Art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej obliguje Burmistrza, w terminie do 31 marca każdego roku, do złożenia Radzie
Gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienia potrzeb zwianych z realizacją zadań.
Za koordynację realizowanych działań, w tym monitorowanie i ewaluację Programu
odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.
Koordynacja Programu odbywa się na zasadzie współpracy pomiędzy podmiotami Systemu
działającymi na rzecz wspierania rodziny i realizującymi zadania określone w Programie.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE LĘDZINY NA LATA 2016-2020.
Art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (j.t.Dz.U.2015.1390) nakłada na samorządy lokalne opracowanie i realizację
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, który opisuje zasady działania, strukturę, cele, wymienia instytucje i organizacje
włączone do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady ich działań
i współpracy, zasady ewaluacji i monitoringu oraz zadania i kompetencje podmiotów
odpowiedzialnych na poziomie gminy za funkcjonowanie systemu.
Uchwałą XXXIII/241/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 października 2016 roku
przyjęto „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
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w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016-2020”, który wpisuje się w Miejską Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych przyjętą Uchwałą Nr L/405/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2014 roku.
Celem Głównym Programu jest systemowe i interdyscyplinarne przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie na terenie miasta Lędziny.
Działania niniejszego Programu kierowane są o mieszkańców miasta Lędziny,
w szczególności do osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, osób będących świadkami przemocy w rodzinie,
społeczności lokalnej, przedstawicieli podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy domowej.
Monitoring realizacji programu prowadzony jest w oparciu o sprawozdawczość
i osiągnięte wskaźniki, przez instytucje i organizacje, które w ramach swoich kompetencji
realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie realizacji Programu jest Zespół
Interdyscyplinarny w Lędzinach przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lędzinach. Nakłada to obowiązek dokonania raz w roku analizy realizacji Programu
w oparciu o dane za rok poprzedzający, przekazane przez jednostki realizujące Program.
Sprawozdania mają być corocznie przedstawione Burmistrzowi Miasta Lędziny i Radzie
Miasta Lędziny w terminie do 31 marca, za poprzedni rok sprawozdawczy.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY LĘDZINY NA LATA
2018 – 2020.
Etap I Programu w roku 2018 realizacja zadania: “Wymiana źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata
2018 – 2020 ETAP I - zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.
Zrealizowano:
1. wymiana 120 niskosprawnych kotłów węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne,
2. wymiana 30 niskosprawnych kotłów węglowych na kotły na gaz ziemny.
Źródłem finansowania tego etapu były środki pochodzące w Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 1000 zł dopłaty do każdego
kotła przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.
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Źródła finansowania

Kwota
całkowita
faktury brutto
[zł]

2 086781,32

Środki

Środki

Inwestora

Gminy

947 088,62

239 746,02

Środki WFOŚiGW

Środki WFOŚiGW

pożyczka umowa nr

dotacja umowa nr

304/2018/37/OA/poe/P

647/2018/37/OA/poe/D

449 968,01

299 978,67

Środki
Powiatu
BieruńskoLędzińskiego
150 000,00

Etap II będzie realizowany w latach 2019 – 2020 i zakłada wymianę 400
niskosprawnych, węglowych kotłów, na nowe i ekologiczne źródła ciepła tj. kotły węglowe
klasy 5, kotły na biomasę, kotły gazowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz pompy ciepła.
Źródłem finansowania tego etapu były środki pochodzące w Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 750 zł dopłaty do każdego kotła,
wyłącznie w 2019 roku, przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY.
Program polega na podniesieniu efektywności energetycznej budynków których straty
cieplne są mniejsze w stanie istniejącym niż 150 kWh/(m2xrok), czyli budynków których
właściciel przeprowadził przed wymianą kotła termomodernizację. O kwalifikacji do tego
programu decydował audytor energetyczny, który zweryfikował stan techniczny budynku oraz
obliczył efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla CO2, który nie może być
mniejszy niż 30%.
W ramach programu możliwa jest wymiana niskosprawnych kotłów węglowych
zasypowych jak i z podajnikiem, kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę na
wysokosprawne kotły gazowe (kondensacyjne) lub na automatyczne kotły na biomasę w formie
pelletu. Do Programu zakwalifikowano 50 budynków.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
LĘDZINY W ROKU 2018.
Uchwała podjęta w związku z corocznym obowiązkiem ustawowym, podjęcia uchwały
w

celu

zapewnienia

opieki

zwierzętom
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Koszt realizacji Programu w 2018 to 67 000,00 zł. Udzielono pomocy 35 zwierzętom
bezdomnym.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA.
Uchwała nr XXXV/262/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lędziny na lata 2016-2020
z perspektywą do 2030 roku".
Podstawą wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lędziny na lata 20162020 z perspektywą do 2030 roku” była umowa BR/06/2016 z 05.07.2016 z firmą Agnieszka
Chylak EKO- TEAM KONSULTING, ul. Goleszowska 16/125, 43-300 Bielsko-Biała.
Koszt opracowania Programu to 20 000,00 zł.
Nadrzędnym celem przedmiotowego dokumentu jest analiza potencjalnych skutków,
zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku
z realizacją zadań sformułowanych w programie. Przedmiotem analiz w aspekcie oddziaływań
negatywnych było nie tylko wskazanie możliwości ich wystąpienia, ale również sformułowanie
zaleceń mających na celu ich ograniczenie bądź wręcz im zapobieżeniu.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚC POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA ROK 2018.
Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi. Program realizowany był
w okresie od 1stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Na realizację Programu przeznaczono kwotę 85 000,00 zł następującym organizacjom:

Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Lędzińskie Stowarzyszenie

Integracja i zapobieganie

na Rzecz Osób

wykluczeniu społecznemu

Niepełnosprawnych i Ich

środowiska osób z

Rodzin

niepełnosprawnościami

Klub Plastyka „Kontrast”

Aktywizacja miejskiego
środowiska plastyków w
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Wysokość

Wysokość rozliczonej

przyznanej dotacji

dotacji

20 000,00 zł

20 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł
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ramach organizacji zajęć
plastycznych, wystaw
twórczości, plenerów,
organizacji wyjazdów do
galerii, BWA, muzeów
Zapewnienie na terenie

Caritas Archidiecezji

miasta Lędziny przewozu

Katowickiej – Ośrodek

dzieci niepełnosprawnych

Błogosławiona Karolina

55 000,00 zł

55 000,00 zł

do

WIELOLETNI
PLAN
ROZWOJU
I
MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018-2022
DLA GMINY LĘDZINY.
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE NA LATA 2018 – 2022
(od dnia 01.01.2018r., do dnia 31.05.2022r.)
Lp.

OBIEKT

ŚREDNICA /mm/

DŁUGOŚĆ /m/

NAKŁADY
/zł/

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2018/2019
(od dnia 01.01.2018r., do dnia 31.05.2019r.)
1

ul. Goławiecka - rozpoczęcie inwestycji
w terenie

160

490

120 000,00

2

ul. Reymonta - kontynuowanie inwestycji

110/40

590

180 000,00

3

ul. 30-lecia - kontynuowanie inwestycji

110/40

200

80 000,00

4

ul. Sobieskiego - wykonanie projektu

110/32

5

ul. Blych – rozpoczęcie inwestycji w terenie

110/32

6

Awaryjna przebudowa ( w tym ul. 3-go Maja)
i wykup urządzeń wodociągowych

110/63/32

Projekt
(1250 m)
Projekt
(1400 m)

RAZEM

20 190,00
352

106 000,00

1 600

265 810,00

3 232

772 000,00

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2019/2020
(od dnia 01.06.2019r., do dnia 31.05.2020r.)
1

ul. Goławiecka - kontynuowanie inwestycji

160/32

230

80 000,00

2

ul. Reymonta - kontynuowanie inwestycji

110/40

260

80 000,00

3

ul. Blych – kontynuowanie inwestycji

110/32

297

90 000,00

4

ul. 30-lecia - kontynuowanie inwestycji

110/40

300

100 000,00

5

ul. Lipowa, wykonanie projektu

160/110/63/32

6

Awaryjna przebudowa i wykup urządzeń
wodociągowych

110/63/32

Projekt
(3297 m)

RAZEM
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2020/2021
(od dnia 01.06.2020r., do dnia 31.05.2021r.)
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1

ul. Goławiecka - kontynuowanie inwestycji

160/32

230

80 000,00

2

ul. Reymonta - zakończenie inwestycji

110/40

60

20 000,00

3

ul. Blych – zakończenie inwestycji w terenie

110/32

180

55 500,00

4

ul. 30-lecia - kontynuowanie inwestycji

110/40

300

100 000,00

5

ul. Sobieskiego - rozpoczęcie inwestycji

110/32

500

180 000,00

6

ul. Pokoju, wykonanie projektu

110/32

7

Awaryjna przebudowa i wykup urządzeń
wodociągowych

110/32

w terenie

Projekt
(1130 m)

30 000,00

RAZEM

450

104 500,00

1 720

570 000,00

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2021/2022
(od dnia 01.06.2021r., do dnia 31.05.2022r.)
1

ul. Goławiecka - zakończenie inwestycji

160/32

100

35 000,00

2
3

ul. 30-lecia - kontynuowanie inwestycji
ul. Sobieskiego - kontynuowanie inwestycji

110/40
110/32

450
450

150 000,00
175 000,00

4

ul. Lipowa - rozpoczęcie inwestycji w terenie

200

80 000,00

160/110/63/32

5

ul. Szewczyka, wykonanie projektu

110/32

6

Awaryjna przebudowa i wykup urządzeń
wodociągowych

110/32

Projekt (870
m)

RAZEM

30 000,00
400

100 000,00

1 600

570 000,00

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA LĘDZINY.

L.p.
1

Numer uchwały
XLIX/407/18

Sposób realizacji

w sprawie

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zrealizowano.
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Obecnie uchwała nie jest realizowana,

2

XLIX/408/18

niepublicznych

przedszkoli

i

innych

form ponieważ na terenie miasta Lędziny nie

wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu ma niepublicznych przedszkoli.
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu Uchwała realizowana jest w trakcie
postępowania
publicznych

3

XLIX/409/18

w

rekrutacyjnego
oraz

publicznych

do

przedszkoli prowadzenia

rekrutacji.

Kryteria

oddziałów

przedszkolnych i przypisana do nich punktacja brana jest

szkołach

podstawowych pod uwagę przy rekrutowaniu dziecka do

prowadzonych przez Gminę Lędziny oraz określenia przedszkola
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych przedszkolnego.
kryteriów;
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w sprawie określenia kryteriów naboru do klas Uchwała nie obowiązuje. Straciła moc.
pierwszych
4

XLIX/410/18

szkół

podstawowych,

dla

których

organem prowadzącym jest Gmina Lędziny, do
postępowania

rekrutacyjnego

dla

kandydatów

zamieszkałych poza obwodem szkoły;
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie Uchwała podjęta w związku ze zmianą
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych przepisów
wychowaniem
5

XLIX/411/18

przedszkolnym

do

końca

roku za

oświatowych.

korzystanie

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą przedszkolnego
6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lędziny realizowane
publicznych

przedszkolach

i

z

wychowania

zgodnie

są

w

Opłaty

z

uchwałą

przedszkolach

oddziałach i oddziałach przedszkolnych.

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
warunków zwolnienia z tych opłat;
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy Uchwała
6

XLIX/412 /18

jest

realizowana

podczas

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przydzielania stypendiów i zasiłków
zamieszkałych na terenie Gminy Lędziny;

dla

szkolnych

uczniów

z

Gminy

Lędziny.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- Uchwała obowiązywała tylko na rok
Lędzińskiego.

2018.

Pomoc

finansowa

została

udzielona Powiatowi B-L na wspieranie
7

osób

XLIX/413/18

niepełnosprawnych

Lędziny.

środki

hydroterapię,

z

Gminy

przeznaczono

rehabilitację

i

na

zajęcia

z logopedą. Dotacja została rozliczona.
w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej W trakcie realizacji. Uchwała została
Emisji dla gminy Lędziny" na lata 2018 – 2020;

zmieniona przez Uchwałę nr VII/49/19
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
aktualizacji „Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla gminy Lędziny"

8

na lata 2018 – 2020”. Uchwała podjęta w

XLIX/414/18

związku
w

z

wymogami

Katowicach.

WFOŚiGW

Uchwała

zakłada

zwiększenie ilości wymienionych źródeł
ciepła do 600 w latach 2018 – 2020
na źródła ekologiczne.
w
9

XLIX/415/18

sprawie

aktualizacji

Planu

Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny;

Gospodarki W

trakcie

realizacji.

Dokument

strategiczny niezbędny do pozyskiwania
środków zewnętrznych w ramach RPO.
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w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/221/16 Rady Zapisy Uchwały realizowane są przez
10

XLIX/416/18

Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Zespół ds. mieszkaniowych.
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny;
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lędziny Nr Uchwałą został wprowadzony wzór
o

XLVIII/406/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie deklaracji
13

XLIX/419/18

wzoru

deklaracji

o

wysokości

opłaty

za za

wysokości

gospodarowanie

opłaty
odpadami.

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej W trakcie realizacji.
przez właścicieli nieruchomości;
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/398/17 Rady Uchwała
14

XLIX/420/18

stanowi

Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w zwolnienia
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;

z

podstawę

do

zobowiązania

podatkowego. W trakcie realizacji.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od Uchwała stanowi podstawę do obliczenia
15

XLIX/421/18

środków transportowych na 2018 rok;

wysokości

podatku

transportowych.

od

Uchwała

środków
została

zrealizowana.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Uchwała skarga została uznana za
17

XLIX/423/18

Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków;

bezzasadną.

Poinformowano strony

o rozstrzygnięciu.
zmiany Uchwały XLIX/408/18 Rady Miasta Lędziny Obecnie uchwała nie jest realizowana,
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania ponieważ na terenie miasta Lędziny nie
18

L/424/18

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i ma niepublicznych przedszkoli.
innych form wychowania przedszkolnego oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
zmiany Uchwały nr XLVIII/398/17 Rady Miasta Uchwała

stanowi

Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnienia

z

podstawę

do

zobowiązania

zwolnień w podatku od nieruchomości zmienionej podatkowego. W trakcie realizacji.
22

L/428/18

uchwałą nr XLIX/420/18 Rady Miasta Lędziny z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XLVIII/398/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21
grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień podatku od
nieruchomości.
uchwalenia

wieloletniego

planu

rozwoju

i Po uchwaleniu przez Radę Miasta

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń wieloletniego
23

LI/429/18

planu

poinformowano

kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2021 o tym fakcie PGK "Partner", który
dla

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

„Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach.
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planem.
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Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Skarga została uznana przez Radę Miasta
24

LII/430/18

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Ch. Ruberga za
w Lędzinach.

zasadną.

Poinformowano

strony

o rozstrzygnięciu.

Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce Uchwała podjęta w związku ze zmianą
25

LII/431/18

budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

przepisów. Miejski Żłobek w Lędzinach
prowadzi

działalność

na

podstawie

przyjętego statutu.
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru Uchwała podjęta w związku ze zmianą
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru przepisów oświatowych. Zwiększono
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska pensum specjalistów.
26

LII/432/18

kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od
obowiązku

realizacji

tygodniowego

zajęć

oraz

obowiązkowego

określenia

wymiaru

zajęć

niektórych nauczycieli.
Uchwała

w

zwierzętami
27

LII/433/18

sprawie

„Programu

bezdomnymi

opieki

oraz

nad Uchwała zrealizowana. Uchwała podjęta

zapobiegania w związku z corocznym obowiązkiem

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w ustawowym, podjęcia uchwały w celu
zapewnienia

roku 2018.

opieki

zwierzętom

bezdomnym na terenie gminy.
Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz Uchwała
sposobu
28

LII/434/18

rozliczania

dotacji

celowej

Uchylona

przez

Uchwałę

przez

Uchwałę

przez

Uchwałę

na nr LVII/462/18.

dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na
lata 2018-2020.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji Uchwała

29

LII/435/18

uchylona

celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu nr LVIII/464/18.
gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania Uchwała

30

LII/436/18

uchylona

dotacji celowej w ramach projektu pn. „Poprawa LVII/463/18.
efektywności

energetycznej

budynków

jednorodzinnych w Gminie Lędziny”.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie W

wykonaniu

Uchwał

LII/437/18

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i LII/438/18 dnia 05.04.2018 r. podjęte
dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w zostało Zarządzenie Nr 0050.759.2018
31

LII/437/18

Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. w sprawie przeznaczenia do oddania
Lędzińskiej 14 – na czas oznaczony piętnastu lat – z w dzierżawę nieruchomości stanowiącej
przeznaczeniem

wyłącznie

na

cele

sportowo- własność Gminy Lędziny, położonej

rekreacyjne, administracyjne, biurowe, usługowe.

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 - na
czas
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oznaczony

15

lat

-

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018
z przeznaczeniem na cele sportoworekreacyjne, administracyjne, biurowe,
usługowe

oraz

ogłoszenia

przeznaczonej

nieruchomości
do

wykazu

wydzierżawienia.

Wykaz

nieruchomości podano do publicznej
wiadomości

na

okres

21

dni:

od 06.04.2018 r. do 27.04.2018 r. Dnia
30.01.2019 r. została podpisana Umowa
dzierżawy

nieruchomości

Numer

BN.6845/CENTRUM-1/2019 na czas
oznaczony: od dnia 30 stycznia 2019 r.
do dnia 21 marca 2033 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie W

wykonaniu

Uchwał

LII/437/18

kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy – na czas i LII/438/18 dnia 05.04.2018 r. podjęte
oznaczony piętnastu lat – nieruchomości zabudowanej zostało Zarządzenie Nr 0050.759.2018
stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w w sprawie przeznaczenia do oddania
Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. w dzierżawę nieruchomości stanowiącej
Lędzińskiej 14 z przeznaczeniem na cele sportowo- własność Gminy Lędziny, położonej
rekreacyjne, administracyjne, biurowe, usługowe.

w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 na

czas

oznaczony

15

lat

-

z przeznaczeniem na cele sportoworekreacyjne, administracyjne, biurowe,
32

usługowe

LII/438/18

oraz

ogłoszenia

nieruchomości
do

wykazu

przeznaczonej

wydzierżawienia.

Wykaz

nieruchomości podano do publicznej
wiadomości

na

okres

21

dni:

od 06.04.2018 r. do 27.04.2018 r. Dnia
30.01.2019 r. została podpisana Umowa
dzierżawy

nieruchomości

Numer

BN.6845/CENTRUM-1/2019 na czas
oznaczony: od dnia 30 stycznia 2019 r.
do dnia 21 marca 2033 r
Uchwała

w

finansowych
35

LII/441/18

sprawie
na

Fundusz

przekazania
Wsparcia

środków Środki
Policji

na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji
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w

roku

z Uchwała została zrealizowana.

przeznaczeniem na dodatkową służbę patrolową oraz

w Bieruniu.

przekazane

2018.
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Uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika Uchwała została uznana za bezzasadną.
36

LII/442/18

Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach.

Poinformowano

strony

o rozstrzygnięciu.
Uchwała

w

sprawie

zmiany

uchwały

Nr Uchwała

stanowi

XLVIII/398/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 zwolnienia

podstawę

z

do

zobowiązania

grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień w podatku od podatkowego. W trakcie realizacji.
37

LIII/443/18

nieruchomości zmienionej uchwałą nr XLIX/420/18
Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/398/17 Rady
Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany Uchwały XLIX/411/18 Rady Zmieniono sposób zwalniania z opłat
Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie w przypadku dwóch lub więcej uczniów
określenia wysokości opłaty za korzystanie z korzystających
wychowania

40

LV/446/18

przedszkolnego

wychowaniem

uczniów

przedszkolnym

do

z

wychowania

objętych przedszkolnego. Uchwała realizowana

końca

roku przez

przedszkola

i

oddziały

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą przedszkolne.
6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lędziny
publicznych

przedszkolach

i

oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
warunków zwolnienia z tych opłat.
w sprawie zmiany uchwały nr LII/431/18 Rady Miasta Dokonano zmian w statucie poprzez
Lędziny z dnia 22.03.2018r. w sprawie nadania statutu nadanie nowego numeru porządkowego
41

LV/447/18

jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

budynku z 5 na 5a.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Zrealizowano.
Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
42

LV/448/18

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017”.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
43

LV/449/18

realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
Społecznej w Lędzinach za 2017 rok.

Lędziny.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
44

LV/450/18

realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
Lędzinach za rok 2017.

Lędziny.
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
45

LV/451/18

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny.
Lędziny na lata 2016-2020 za 2017 rok.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie

46

LV/452/18

Programu Wspierania Rodziny w mieście Lędziny na zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
Lędziny.

lata 2017-2019 za rok 2017.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
47

LV/453/18

finansowego samorządowej instytucji kultury pod zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2017 rok.

Lędziny.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
48

LV/454/18

finansowego samorządowej instytucji kultury pod zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2017 rok.

Lędziny.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie
49

LV/455/18

finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej zostało zatwierdzone przez Radę Miasta
Lędziny.

za 2017 rok.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Uchwała
Bieruńsko-Lędzińskiego.
52

nie

została

zrealizowana.

Zrezygnowano z realizacji zadania pod
nazwą "Przebudowa drogi powiatowej

LV/458/18

5912S, ul. Wygody w Lędzinach wraz
z budową ronda".
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych Płatności
53

LV/459/18

elektroniczne

za

pomocą

opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lędziny terminalu są stosowane w Urzędzie
instrumentem płatniczym.
w

sprawie

określenia

Miasta Lędziny. W trakcie realizacji.
formatu

elektronicznego Nowe deklaracje składane do Urzędu

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie Miasta Lędziny za pomocą środków
54

LV/460/18

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli komunikacji elektronicznej. W trakcie
nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu realizacji.
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
w sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody Uchwała zrealizowana; wybory zostały

55

LVI/461/18

głosowania.

przeprowadzone
w

jesienią

wyznaczonych

2018r.
siedzibach

obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu Uchwała
56

LVII/462/18

rozliczania

dotacji

celowej

na

dofinansowanie nr LVIII/470/18.

realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020.

-65-
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przez

Uchwałę

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej W trakcie realizacji. Uchwała jest
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności regulaminem uczestnictwa w projekcie
energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie „Poprawa efektywności energetycznej
Lędziny”.

budynków jednorodzinnych w Gminie
Lędziny”

realizowanym

w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL) w formule
grantowej.

Złożony

wniosek

o dofinansowanie inwestycji z zakresu
likwidacji

nieefektywnych

i wysokoemisyjnych kotłowni i montażu
57

źródeł

LVII/463/18

lub

ciepła

opalanych

biomasą

–

gazem

konkurs

nr

RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17
w

ramach

Osi

Priorytetowej

IV

Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła

energii

i

niskoemisyjna,

gospodarka

Działania

4.3

Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła

energii

w

publicznej

i

Poddziałania

4.3.4

infrastrukturze
mieszkaniowej,
Efektywność

energetyczna i odnawialne źródła energii
w

infrastrukturze

publicznej

i mieszkaniowej - konkurs
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej Uchwała
58

LVII/464/18

uchylona

przez

Uchwałę

dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy nr LVIII/471/18.
Lędziny

na

dofinansowanie

kosztów

budowy

przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na Uchwała w realizacji. Ustalono limit
59

LVII/465/18

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta zezwoleń
Lędziny.

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu Uchwała w realizacji. Wprowadzono
60

LVII/466/18

spożywania napojów alkoholowych w miejscu miejsca na terenie Gminy Lędziny,
publicznym na terenie Gminy Lędziny.

w których zezwala się na spożywanie
napojów alkoholowych.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Uchwała
62

LVII/468/18

zrealizowana;

w uchwale nr LVI/461/18 z dnia 17 maja 2018 roku w uwzględniony.

-66-

błąd

został
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sprawie podziału Miasta Lędziny na stałe obwody
głosowania.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu W trakcie realizacji. Uchwała jest
rozliczania

dotacji

celowej

dofinansowanie obowiązującym

na

realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia uczestnictwa

regulaminem

w projekcie

wymiany

Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020. źródeł ciepła współfinansowanym przez
WFOŚiGW w Katowicach oraz Powiat
64

Bieruńsko-Lędziński w ramach realizacji

LVIII/470/18

założeń Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na lata 2018- 2020. W 2018 roku
zrealizowano
nieefektywnych

150

wymian

węglowych

źródeł

ciepła.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej W trakcie realizacji. Na podstawie
65

LVIII/471/18

dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy uchwały
Lędziny

na

dofinansowanie

kosztów

udzielane

są

dotacje

dla

budowy właścicieli budynków jednorodzinnych,

przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

do przyłączy, do kanalizacji sanitarnej.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe Po uchwaleniu przekazano do realizacji
66

LVIII/472/18

odprowadzanie

ścieków

dla

Przedsiębiorstwa przez PGK "Partner".

Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/472/18 Rady Po uchwaleniu przekazano do realizacji
Miasta Lędziny z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przez PGK "Partner".
67

LIX/473/18

ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków

dla

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.
sprawie
68

LX/474/18

wyboru

członków

Rady Programowej Zaprzestano wydawania Biuletynu.

czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny
Lędziny „Lędziny – teraz!”.
sprawie rozszerzenia do trzech osób składu członków Zaprzestano wydawania Biuletynu.
Rady Programowej czasopisma

69

LX/475/18

samorządowego

Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”.

w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Radnego Karola Kolnego odwołano
70

LXI/476/18

Komisji Gospodarki Miejskiej

radnego

Karola z funkcji Przewodniczącego zgodnie
z treścią podjętej uchwały.

Kolnego.

-67-
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w sprawie powołania na przewodniczącego Komisji Radnego Tomasz Kwoka powołano
71

LXI/477/18

Gospodarki Miejskiej radnego Tomasza Kwokę.

do pełnienia funkcji Przewodniczącego
zgodnie z treścią podjętej uchwały.

w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Radnego Karola Kolnego odwołano
72

LXI/478/18

z

Rewizyjnej radnego Karola Kolnego.

członkostwa

składu

Rewizyjnej

zgodnie z treścią podjętej uchwały.
w sprawie wyboru do Komisji Rewizyjnej radnego Radnego
73

LXI/47918

Tadeusza

Kowalczyka

powołano jako członka w składzie

Tadeusza Kowalczyka.

Komisji Rewizyjnej zgodnie z treścią
podjętej uchwały.
w sprawie wyboru członka Rady Programowej Zaprzestano wydawania Biuletynu.

74

LXI/480/18

czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny
Lędziny "Lędziny-teraz!".
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Zgodnie z treścią uchwały poszerzono

75

LXI/481/18

Rewizyjnej Rady Miasta w Lędzinach.

skład osobowy Komisji Rewizyjnej
o

Radnego

Roberta

Żmijewkiego

i Radnego Tomasza Kwoka.
w
76

LXI/482/18

sprawie

przyjęcia

projektu

"Regulaminu Po uchwaleniu przekazano regulamin

dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na do zaopiniowania przez Wody Polskie.
terenie Gminy Lędziny” oraz przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
w sprawie przekazania przez Gminę Lędziny zadań Przekazano informację do Metropolii

77

LXI/483/18

z zakresu organizowania publicznego transportu o podjęciu uchwały o przekazaniu zadań
zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

z

zakresu

organizacji

transportu

publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze W wykonaniu powyższej Uchwały dnia
przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 03.08.2018

r.

podjęte

zostało

stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się Zarządzenie Nr 0050.833.2018
z działek nr 2909/184 i 2692/184 o łącznej pow. w sprawie przeznaczenia do zbycia
0,5865 ha, położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach.

w

drodze

przetargu

nieruchomości

o powierzchni 0,5865 ha, położonej
w
78

Lędzinach

przy

ul.

Pokoju,

stanowiącej własność Gminy Lędziny

LXI/484/18

oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej

do

zbycia.

Wykaz

nieruchomości podano do publicznej
wiadomości na okres 21 dni: od
07.08.2018

r.

do

28.08.2018

r.

Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na
zbycie

-68-
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nieruchomości

mogło
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nastąpić po dacie 24.09.2018 r. Sprzedaż
nie została zrealizowana z uwagi na
podjęcie przez Radę Miasta Lędziny
Uchwały Nr LXV/511/18.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze W wykonaniu powyższej Uchwały dnia
przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 03.08.2018

r.

stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się Zarządzenie

podjęte
Nr

zostało

0050.834.2018

z działek nr 2910/184 i 2691/184 o łącznej pow. w sprawie przeznaczenia do zbycia
1,6710 ha położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach.

w

drodze

przetargu

nieruchomości

o powierzchni ,6710 ha, położonej
w

Lędzinach

przy

ul.

Pokoju,

stanowiącej własność Gminy Lędziny
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
79

LXI/485/18

przeznaczonej

do

zbycia.

Wykaz

nieruchomości podano do publicznej
wiadomości na okres 21 dni: od
07.08.2018

r.

do

28.08.2018

r

Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na
zbycie

ww.

nieruchomości

mogło

nastąpić po dacie 24.09.2018 r. Sprzedaż
nie została zrealizowana z uwagi na
podjęcie przez Radę Miasta Lędziny
Uchwały Nr LXV/512/18.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
80

LXI/486/18

Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel

Śląskiego

z

dnia

3.08.2018r.

–

stwierdzenie nieważności uchwały.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko- W roku 2018 dokonano przekazania
Lędzińskiego.
86

środków

na

realizację

zadania

"Przebudowa dróg powiatowych 5912S,

LXII/492/18

ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach"
Uchwała została zrealizowana.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny Po uchwaleniu przez Radę Miasta
nr XLVIII/405/17 z dnia 21.12.2017r., w sprawie wieloletniego
87

LXIII/493/18

uchwalenia

wieloletniego

planu

planu

poinformowano

rozwoju o tym fakcie RPWiK Tychy, które

i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń realizuje zadania zgodnie z uchwalonym
kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2018-2022 planem.
dla RPWiK S.A. w Tychach.
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas W wykonaniu powyższej Uchwały dnia
oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu 19.09.2018
nieruchomości gruntowej,

stanowiącej

r.

własność Zarządzenie

zostało

podjęte
Nr

0050.869.2018

Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. w sprawie przeznaczenia do ponownego
Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie oddania
działalności handlowo-usługowej

w

najem

nieruchomości

gruntowej stanowiącej własność Gminy
Lędziny, położonej w Lędzinach przy
ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony

88

trzech lat - na prowadzenie działalności

LXIII/494/18

handlowo-usługowej oraz ogłoszenia
wykazu nieruchomości
do

oddania

w

przeznaczonej
najem.

Wykaz

nieruchomości podano do publicznej
wiadomości

na

okres

21

dni:

od 20.09.2018 r. do 11.10.2018 r. Dnia
05.11.2018 r. podpisana została umowa
najmu na okres 3 lat, licząc od dnia
01.08.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas W dniu 01.10.2018 r. została zawarta
89

LXIII/495/18

oznaczony dwóch lat – kolejnej umowy najmu lokalu umowa najmu.
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas W dniu 01.09.2018 r. została zawarta

90

LXIII/496/18

oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu umowa najmu.
użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Złożono wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu

91

LXIII/497/18

Ochrony

Środowiska

na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego i Gospodarki Wodnej.
pn.

„Termomodernizacja

Podstawowej

nr

4

budynku
zlokalizowanej

Szkoły
przy

ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach”.
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lędziny Uchwała zrealizowana. Uchwała została
pożyczki

długoterminowej

z

Wojewódzkiego podjęta

w

celu

realizacji

zadania

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wymiana źródeł ciepła w budynkach
92

LXIII/498/18

w Katowicach.

jednorodzinnych w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy
Lędziny na lata 2018 – 2020” ETAP I,
zakres 150 budynków; okres realizacji
2018 rok” Zadanie zostało zakończone,
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rozliczone oraz skontrolowane przez
WFOŚiGW w Katowicach bez uwag.

w

sprawie

upoważnienia

do

załatwiania Udzielono

indywidualnych spraw w zakresie administracji i
93

LXIII/499/18

publicznej.

dyrektorom

przedszkoli

dokonywania

szkół

upoważnienia

czynności

do

związanych

z opłatami za wychowanie przedszkolne
i wyżywienie
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/404/17 Rady Wprowadzono zmiany w Planie Pracy
96

LXIII/502/18

Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie i Kontroli Komisji Rewizyjnej zgodnie
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji z propozycją Komisji.
Rewizyjnej na 2018 rok.
w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 sierpnia 2018
roku

97

LXIV/503/18

(nr

NPII.4131.1.409.2018),

stwierdzająca

nieważność uchwały nr LXI/486/18 Rady Miasta
Lędziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie
określenia

wysokości

wynagrodzenia

Burmistrz

Miasta Krystyny Wróbel.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas W dniu 27.10.2018 r. została zawarta
98

LXV/504/18

oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu umowa najmu .
budynku położonego przy ulicy Hołdunowskiej 70a.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas w dniu 03.12.2018r.zawarto z firmą IT
oznaczony – trzech lat kolejnej umowy najmu Card Centrum Technologii Płatniczych
pomieszczenia

99

LXV/505/18

w

nieruchomości

stanowiącej S.A.

umowę

nr

SO.032.132.2018

własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w przedmiocie najmu pomieszczenia pod
przy ul. Lędzińskiej 55, z przeznaczeniem na bankomat. Umowa jest realizowana
działalność IT Card Centrum Technologii Płatniczych przez 3 lata od dnia jej zawarcia.
S.A. pod zainstalowanie bankowego urządzenia
transakcyjnego (bankomatu).
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka Dokonano

100 LXV/506/18

w Miejskim Żłobku w Lędzinach.

zwiększenia

opłaty

za

żywienie natomiast zmniejszono stawkę
za opłatę stałą w Miejskim Żłobku.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/404/17 Rady Wprowadzono zmiany w Planie Pracy
101 LXV/507/18

Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie i Kontroli Komisji Rewizyjnej zgodnie
zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji z propozycją Komisji.
Rewizyjnej na 2018 rok.
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w sprawie przystąpienia do miejscowego planu Nie przewidziano środków w budżecie
104

zagospodarowania

przestrzennego

dla

obszaru miasta na realizację tego zadania.

położonego w rejonie ulic: Lędzińska, Blych
i Wapienna w Lędzinach.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lędziny Wykonano

poprzez

wstrzymanie

nr LXI/484/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
105 LXV/511/18

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się
z działek nr 2909/184 i 2692/184 o łącznej pow.
0,5865 ha, położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Lędziny Wykonano

poprzez

wstrzymanie

nr LXI/485/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
106 LXV/512/18

nieruchomości

gruntowej

niezabudowanej,

stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się
z działek nr 2910/184 i 2691/184 o łącznej pow.
1,6710 ha, położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach.
w sprawie zaprzestania wydawania czasopisma Zrealizowano.
107 LXVI/513/18

samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny
"Lędziny-Teraz".
w sprawie naruszenia przez Burmistrz Miasta Lędziny Zaprzestano wydawania Biuletynu.
Krystynę Wróbel zapisów uchwały nr XXX/229/16

108 LXVII/514/18

Rady Miasta Lędziny z dnia 25 sierpnia 2016 r. w
sprawie

wydawania

Biuletynu

Informacyjnego

Lędziny „Lędziny – teraz”.
w sprawie zaprzestania wydawania czasopisma Zaprzestano wydawania Biuletynu.
109 LXVII/515/18

samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny
"Lędziny-Teraz".
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z Zrealizowano - udzielono dotacji 3

110 LXVIII/516/18

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o podmiotom.
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lędziny.

W

związku

emerytalnych

113 LXVIII/519/18

z

nabyciem

rozwiązanie

praw

stosunku

pracy na mocy porozumienia stron.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Skarga została uznana przez Radę Miasta
114 LXVIII/520/18

Burmistrza Miasta Lędziny.

za zasadną.

-72-

RAPORT O STANIE GMINY LĘDZINY ZA ROK 2018
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Uchwała w trakcie realizacji. Wybrano
115 I/1/18

radną Marię Głos na Przewodniczącą

VIII kadencji.

Rady Miasta VIII Kadencji.
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uchwała w trakcie realizacji. Wybrano
116 I/2/18

Miasta VIII kadencji.

radego

Tadeusza

Ingrama

na

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
VIII Kadencji.
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uchwała w trakcie realizacji. Wybrano
Miasta VIII kadencji.

Pawła

radego

117 I/3/18

Wanota

na

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
VIII Kadencji.
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Uchwała w trakcie realizacji. Powołano

118 I/4/18

ustalenia składu osobowego.

Komisję Rewizyjną w VIII Kadencji
i ustalono skład komisji.

W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków Uchwała w trakcie realizacji. Powołano
119 I/5/18

i Petycji oraz ustalenia składu osobowego.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
w VIII Kadencji i ustalono skład komisji.

W sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Uchwała w trakcie realizacji. Powołano
120 I/6/18

oraz

ustalenia

przedmiotu

działania

i

składu Komisję Gospodarki Miejskiej w VIII
Kadencji i ustalono skład komisji.

osobowego.
W

sprawie

powołania

Komisji

Budżetu

i Uchwała w trakcie realizacji. Powołano

Samorządności oraz ustalenia przedmiotu działania i Komisję
121 I/7/18

składu osobowego.

Budżetu

Samorządności

w VIII Kadencji i ustalono skład komisji.

W sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Uchwała
122 I/8/18

i

Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel.

została

przekazana

do

Wydziału Finansowego celem naliczenia
i wypłaty wynagrodzeń.

Uchwała nr II/9/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Uchwała w realizacji. Gminny Program
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Profilaktyki
123 II/9/18

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych jest w trakcie

Alkoholowych na 2019 rok.

realizacji.
Uchwała nr II/10/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Uchwała w realizacji. Gminny Program
124 II/10/18

programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Przeciwdziałania Narkomanii jest w
trakcie realizacji.

Uchwała nr II/11/18 w sprawie zmiany Uchwały Uchwała
125 II/11/18

zrealizowana.

Gminny

Nr XLVII/379/2017 Rady Miasta Lędziny z dnia Program Profilaktyki i Rozwiązywania
30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Problemów Alkoholowych na 2018 rok
został zrealizowany.
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok.

Uchwała nr II/14/18 w sprawie zatwierdzenia Zatwierdzono sprawozdanie finansowe
128 II/14/18

sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze za

rok

2017.

Uchwała

została

Agaty

Ślęzak

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny zrealizowana.
za 2017 rok.
Uchwała nr II/15/18 w sprawie powołania Skarbnika Zatrudnienie

129 II/15/18

Miasta Lędziny

p.

na stanowisku Skarbnika Miasta Lędziny

Uchwała nr II/16/18 w sprawie określenia wysokości Uchwała stanowi podstawę do obliczenie
130 II/16/18

stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

wysokości zobowiązania podatkowego
na 2019 rok. W trakcie realizacji.

Uchwała nr II/17/18 w sprawie określenia wysokości Uchwała stanowi podstawę do obliczenia
stawek podatku od środków transportowych na 2019 wysokości
131 II/17/18

rok.

podatku

środków

transportowych. W trakcie realizacji.

Uchwała nr II/18/18 w sprawie zmiany uchwały nr Wprowadzono
132 II/18/18

od

zmiany

do

Statutu.

XIX/134/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 listopada Uchwała w trakcie realizacji.
2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej
Lędziny.
Uchwała nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na W wykonaniu powyższej Uchwały dnia
zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnych 05.12.2018
umów

dzierżawy

nieruchomości

r.

podjęte

zostało

gruntowej, Zarządzenie Nr 0050.6.2018 w sprawie

stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w przeznaczenia do ponownego oddania
Lędzinach przy ul. Oficerskiej, z przeznaczeniem na w dzierżawę nieruchomości gruntowej
usytuowanie obiektów gospodarczych dla zabudowy stanowiącej własność Gminy Lędziny,
położonej

mieszkaniowej.

w

Lędzinach

przy

ul. Oficerskiej, na czas oznaczony trzech

133 II/19/18

lat

oraz

nieruchomości

ogłoszenia

wykazu

przeznaczonej

do

ponownego oddania w dzierżawę Wykaz
nieruchomości podano do publicznej
wiadomości na okres 21 dni: od
07.12.2018 r. do 28.12.2018 r. Zawarte
zostały

umowy

dzierżawy

z poszczególnymi dzierżawcami.
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Uchwała nr II/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na

Uchwała

w

trakcie

realizacji,

zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnych przygotowano umowy dla najemców
umów
134 II/20/18

najmu

budynkach

pomieszczeń

gospodarczych

nieruchomości

usytuowanych
zlokalizowanych

gruntowej

stanowiącej

w pomieszczeń.
na

własność

Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy
ul. Oficerskiej.
Uchwała nr II/21/18 w sprawie złożenia wniosku o Poinformowano KZK GOP o podjęciu
135 II/21/18

likwidację

Komunikacyjnego

Górnośląskiego

Okręgu

Związku uchwały o jego likwidacji.
Przemysłowego

w Katowicach.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas Uchwała realizowana jest w trakcie
pierwszych
136 III/22/18

szkół

podstawowych,

dla

których prowadzenia

Kryteria

organem prowadzącym jest Gmina Lędziny, do i przypisana do nich punktacja brana jest
postępowania

rekrutacyjnego

dla

kandydatów pod uwagę przy rekrutowaniu dziecka

zamieszkałych poza obwodem szkoły.

I klasy szkoły podstawowej.

w sprawie nadania nazwy skweru położonego w Uchwałę
Lędzinach u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga nazwę:
137 III/23/18

rekrutacji.

podjęto,

skwer

otrzymał

Skwer Johanna i Friedricha

i 25 -lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Schleiermacherów.
Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie „Skwerem
Johanna i Friedricha Schleiermacherów”;
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków Uchwała realizowana na podstawie
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze decyzji administracyjnych.
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem

138 III/24/18

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w Uchwała realizowana na podstawie
zakresie

139 III/25/18

dożywiana

świadczenia

w

rzeczowego

formie
w

posiłku

postaci

albo decyzji administracyjnych.

produktów

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego Uchwała realizowana na podstawie

140 III/26/18

uprawniającego
z

pomocy

do

społecznej

świadczenia
w

formie

pieniężnego decyzji administracyjnych.
świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
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objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia Uchwała realizowana na podstawie
odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia i decyzji administracyjnych.

141 III/27/18

mieszkaniach chronionych
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/431/10 Rady Uchwała w trakcie realizacji.
Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie

142 III/28/18

statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lędzinach.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jest
Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

143 III/29/18

realizowany przez Komisję zgodnie
z uchwałą.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA.
Polityka przestrzenna Miasta Lędziny prowadzona jest w oparciu o „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny” zatwierdzone
przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r.
(z późniejszymi zmianami), które stanowi podstawę do sporządzanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe określają możliwości zagospodarowania
terenu, dla którego zostały opracowane, wyznaczając przeznaczenie, parametry i wskaźniki
zabudowy, jak również rozwiązania z zakresu układu komunikacyjnego, infrastruktury
technicznej, ochrony środowiska, czy walorów kulturowych. W poniższej tabeli zestawione
zostały obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

REJESTR UCHWAŁONYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nr uchwały

Treść uchwały

Uchwała Nr
I/01/97
z dnia 30 stycznia
1997r.
Uchwała Nr
XXXII/06/97
z dnia 19 czerwca
1997r.
Uchwała Nr
LV/06/2003
z dnia 26 czerwca
2003r.
Uchwała Nr
LVI/06/2003
z dnia 26 czerwca

Uchwała w sprawie zmian miejscowego planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
m. Lędziny (stacje paliw).

1 ha

Uchwała w sprawie zmian miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Lędziny (cmentarze).

5 ha

w
sprawie
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
dla terenu położonego w północno-wschodniej
części dzielnicy Hołdunów.
w
sprawie
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
dla terenu położonego po wschodniej stronie
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5 ha

3 ha

Publikacja
Dz. Urzędowy
Województwa
Katowickiego
Nr 16 z 1997r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Katowickiego
Nr 25 z 1997r.
Dz. Urzędowy
Woj. Śląskiego
Nr 76 z 2003r.
Zmiana planu.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
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2003r.
5.

6.

7.

8.

Uchwała Nr
LVII/06/2003
z dnia 26 czerwca
2003r.
Uchwała Nr
XXXVIII/222/05
z dnia 30 czerwca
2005r.
Uchwała Nr
XV/113/07
z dnia 27 września
2007r.

południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy
z miastem Bieruń.
w
sprawie
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
dla terenu położonego po wschodniej stronie
południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach.
w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
dla terenów wskazanych na załącznikach
graficznych o numerach: 1 13.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej
i Gwarków w Lędzinach.

Nr 76 z 2003r.
10 ha

35 ha

70 ha

Uchwała Nr
XXXVIII/240/08
z dnia 27 listopada
2008r.
Uchwała Nr
LI/360/09
z dnia 29
października
2009r.
Uchwała
Nr LIII/ 373/09 z
dnia 3 grudnia
2009r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie drogi krajowej S-1.

Uchwała Nr
LXII/421/10
z dnia 30 czerwca
2010r.
Uchwała Nr
LXII/422/10
z dnia 30 czerwca
2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w północno-wschodniej części dzielnicy
Hołdunów w Lędzinach.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków
w Lędzinach.

Uchwała Nr
LXII/423/10
z dnia 30 czerwca
2010r.
Uchwała Nr
XLI/297/13
z dnia 24
października
2013r.
Uchwała Nr
XLVII/362/14 z
dnia 24 kwietnia
2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w
Lędzinach.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego,
Ułańskiej i Fredry w Lędzinach.
w
sprawie
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej
i Gwarków w Lędzinach – etap I.

62 ha

16

Uchwała Nr
XLVIII/377/14
z dnia 29 maja
2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Zabytkowej w Lędzinach – etap I.

25 ha

17

Uchwała Nr
XXVI/192/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego,
Ułańskiej i Fredry w Lędzinach.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy
Lędzińskiej w Lędzinach.
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30 ha

40 ha

42 ha

6 ha
25 ha

12 ha
45 ha

42 ha

Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 76 z 2003r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 92 z 2005r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 185 z 2007r.
Zmiana planu
(częściowa)
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 7 z 2009r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 222 z 2009r.
Zmiana planu
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 26 z 2010r.
Zmiana planu
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 162 z 2010r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 162 z 2010r.
Zmiana planu
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
Nr 162 z 2010r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 6329 z
2013r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2608 z 2
maja 2014r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 3322 z 12
czerwca 2014r.
Dz. Urzędowy
Województwa
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18

19

z dnia 21 kwietnia
2016r.

ulicy Lędzińskiej w Lędzinach.

Uchwała Nr
XXVI/193/16
z dnia 21 kwietnia
2016r.
Uchwała Nr
XXVII/195/16
z dnia 28 kwietnia
2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Murckowskiej w Lędzinach.

20

Uchwała Nr
XXXV/261/16
z dnia 22 grudnia
2016r.

21

Uchwała Nr
XXXVI/277/17
z dnia 26 stycznia
2017r.

22

Uchwała Nr
XLI/312/17
z dnia 27 kwietnia
2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwała nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia
30 czerwca 2010r. Dla obszaru położonego w rejonie
ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Zawiszy Czarnego w Lędzinach.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie drogi krajowej S - 1
uchwalonego Uchwała nr XXXVIII/240/08 Rady
Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Lędzińskiej w Lędzinach – Etap I.s

25 ha

25 ha

6,1 ha

3 ha

Śląskiego
poz. 2348 z 26
kwietnia 2016r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2349 z 26
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2474
z 4 maja 2016r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 21 z 3
stycznia 2017r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 681 z
2 lutego 2017r.
Dz. Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. poz.3014 z
10 maja 2017r.

BUDŻET OBYWATELSKI.
Zgodnie z UCHWAŁĄ NR VIII/55/15 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 30 kwietnia
2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lędziny konsultacji społecznych
dotyczących projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach" Ze środków budżetu
obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań
własnych Gminy Lędziny.
Kwotę z budżetu Gminy Lędziny, której dotyczy Budżet Obywatelski, ustala na dany
rok budżetowy Burmistrz Miasta z uwzględnieniem podziału na okręgi.
Na terenie miasta utworzone zostały trzy okręgi w ramach których budżet obywatelski
będzie realizowany. Okręg nr 1 – Lędziny oraz okręg nr 2- Hołdunów do zagospodarowania
miały do tej pory po 100 000 zł, natomiast okręg nr 3 – Górki-Goławiec dysponował kwotą
50 000 zł.
Poniżej w tabelach zostały przedstawione projekty, które zostały zgłoszone w 2017 roku
a zrealizowane w roku 2018 oraz projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w roku 2018
i realizowane w roku 2019.
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2018
Liczba zgłoszonych projektów

10

Liczba zakwalifikowanych projektów

10
Zadania wybrane do realizacji
Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach
34 185,50 zł

Kwota
Okręg nr 2 – Lędziny

Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i
Centrum II. Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno –
Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach
67 495,02 zł

Kwota
Okręg nr 3 – Hołdunów

"Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość" Miasteczko ruchu drogowego oraz
gry podwórkowe i korytarzowe
88 929,00 zł

Kwota

2017
Liczba zgłoszonych projektów

11

Liczba zakwalifikowanych projektów

10
Zadania wybrane do realizacji
Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Modernizacja placu zabaw, plac zabaw przy Zespole Szkół.
Kwota

47 188,34 zł

Okręg nr 2 – Lędziny
Plac zabaw dla dzieci, pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II
Kwota

97 814,85 zł

Okręg nr 3 – Hołdunów
Młodzież naszą przyszłością – atrakcyjna szkoła, najlepszy start - Gimnazjum nr 2
Kwota
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71 667,00 zł
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WSPÓŁPRACA
PODMIOTAMI.

ZE

ZWIĄZKAMI

SAMORZĄDOWYMI

ORAZ

Gmina Lędziny należy do następujących stowarzyszeń i związków:
1/ Górnośląska Zagłębiowska Metropolia,
2/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych,
3/Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
4/Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Ponadto, w 2018 r. Gmina współpracowała między innymi z:
1.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy

2.

Master

3.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

4.

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

5.

Powiat bieruńsko – lędziński oraz gminy wchodzące w skład powiatu

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY.
1. Miejska Biblioteka Publiczna
2. Miejski Ośrodek Kultury
3. Miejski Żłobek
4. Ekorec Spóła z o.o
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp z o.o.
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INNYMI

