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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LI  sesji VII kadencji samorządu. 

 

Data sesji: 28 grudnia  2017r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta przy ul. Młyńskiej 4.  

Godzina rozpoczęcia sesji: 14:00 

Godzina zakończenia sesji: 15.10 

Numery podjętych uchwał: LI/1042/17 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna 

Siejna 

 

                              

Protokolantka: Beata Musiał  

 

Zał. nr 1 – Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między 

sesjami. 

Zał. nr 2 Przemówienie Pana Radnego Michała Lutego. 

Zał. nr 3 Oświadczenie Pana Jarosława Makowskiego wygłoszone przez Pana 

Radnego Marka Nowarę.  

 

 

W sesji uczestniczyło 25 radnych ( na 28 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Marek Chmieliński 

2/ Bożena Rojewska  

3/ Małgorzata Smoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwal i Wniosków.  

4. Zmiany w porządku obrad.  

5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Zapytania radnych. 

7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady  

w okresie międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rady 

Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.26.2017 

Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy 

placu. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Komunikaty i wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji.  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady LI sesji Rady Miasta Katowice VII 

kadencji samorządu. 

 

Powitała Panie i Panów Radnych Rady Miasta Katowice. 

Powitała także  Pana Prezydenta, Państwa Wiceprezydentów, Pana Sekretarza  

i Panią Skarbnik. 

Prowadząca obrady powitała pracowników Urzędu Miasta Katowice, jednostek 

organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli mediów.  

Powitała przedstawicieli biur poselskich i senatorskiego.  

Przewodnicząca Rady powitała także obecnych Przewodniczących Zarządów 

Jednostek Pomocniczych,  Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych,  

mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą sesję oraz  internautów.  

Serdecznie powitała także Panią Renatę Hałabudę – przedstawicielkę  

Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  

 

Prowadząca obrady przypomniała, że zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym wnioskodawcą zwołania dzisiejszej sesji jest siedmiu 

radnych Rady Miasta Katowice, którzy złożyli stosowny wniosek z porządkiem 

obrad wraz z jednym projektem uchwały. 

 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne. 
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Przypomniała także, że porządek obrad LI sesji został radnym dostarczony przy 

zawiadomieniach o sesji.  

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

Na sekretarzy  LI sesji zostali zaproponowani  następujący Radni: Magdalena 

Wieczorek  i Witold Witkowicz. 

Wobec zgody kandydatów, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych,  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji.  

Sekretarze sesji w osobach: Pani Magdalena Wieczorek  i  Pan Witold  

Witkowicz zostali wybrani jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano, poza sekretarzami sesji  

również Pana Jerzego  Forajtera, który pełnił funkcję Przewodniczącego tej 

Komisji. Pan Jerzy Forajter  wyraził  na  to  zgodę.  

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

Komisja Uchwał i Wniosków została w zaproponowanym składzie wybrana 

jednogłośnie, przy 25 głosach „za”.  

( Protokół z imiennego głosowania). 

 

Punkt 4  Zmiany w porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, iż zgodnie z przepisem art. 20 ust 4 

ustawy o samorządzie gminnym na jakąkolwiek zmianę w porządku obrad 

dzisiejszej sesji muszą wyrazić  zgodę  Wnioskodawcy sesji, czyli grupa 

siedmiu Radnych Rady Miasta Katowice. 

Nie zgłoszono żadnych zmian do porządku obrad.  

 

Punkt 5 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 
Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił  informację  Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności między sesjami w okresie od  12 do 22 grudnia 2017 r. 

/ Informacja Prezydenta - zał. nr 1 do protokołu/ 

 

O godz. 14.20 ogłoszono przerwę techniczną w obradach.  

O godz. 14.25 wznowiono obrady. 

 

Punkt 6 Zapytania radnych. 

Radny Arkadiusz Godlewski zgłosił, że brak jest transmisji wideo dzisiejszej 

sesji. Mieszkańcy chcieliby oglądać, jak zazwyczaj, transmisję sesji  

w Internecie. Poprosił Panią Przewodniczącą  o interwencję w tej sprawie.  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105215/Sesja%2051,%20Glosowanie%201,%20Data%2028.12.2017%2014.11.41.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105216/Sesja%2051,%20Glosowanie%202,%20Data%2028.12.2017%2014.12.44.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Sesje/dokument.aspx?idr=105222
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Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że jest transmisja audio. Któryś z kabli został 

wyrwany. Nie jesteśmy w stanie teraz ustalić ani naprawić usterki. 

Musielibyśmy opróżnić całą salę sesyjną, aby przywrócić wideo. Będzie 

transmisja, będą wyniki głosowań, natomiast brak jest transmisji wideo, 

ponieważ, jak już Przewodnicząca wcześniej wspomniała, któraś z instalacji 

uległa uszkodzeniu. 

 

Punkt  7  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice  

o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.  

W okresie od 13 grudnia 2017 roku do 27 grudnia 2017 roku odbyła się  

planowana sesja Rady Miasta Katowice, natomiast komisje stałe Rady Miasta 

Katowice nie miały planowanych posiedzeń.  

Prezydium Rady  w wyżej wymienionym okresie uczestniczyło zwyczajowo  

w spotkaniach opłatkowych.  

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rady Miasta 

Katowice na zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody 

Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy placu.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt uchwały 

jako druk sesyjny nr (DS-1158/14). 

Projekt uchwały  stanowi inicjatywę  siedmiu  Radnych Rady Miasta Katowice.  

Żadna Komisja Rady Miasta nie opiniowała projektu uchwały.  

 
Osobą, reprezentującą  grupę Wnioskodawców został Pan Radny Witold 

Witkowicz, który przedstawił  Radzie Miasta Katowice projekt uchwały. 

„Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ zarządzeniem zastępczym z dnia 13 

grudnia 2017r. Wojewoda Śląski dokonał zmiany nazwy placu „Wilhelma 

Szewczyka” w Katowicach na plac „Marii i Lecha Kaczyńskich”. Oczywiście 

zarządzenie to zostało wydane na podstawie słynnej ustawy dekomunizacyjnej.  

Naszym zdaniem, zdaniem wnioskodawców z różnych ugrupowań politycznych, 

nie tylko z Platformy Obywatelskiej, Ruchu Autonomii Śląska, ale nie tylko, 

ponieważ z nami sympatyzują  chyba wszystkie siły opozycyjne w tym mieście. 

Naszym zdaniem to rozstrzygniecie zostało wydane z naruszeniem prawa. 

Wnosząc przedmiotowy projekt uchwały, tak naprawdę Szanowni Państwo 

ratujemy honor katowickiego samorządu, który przez Wojewodę Śląskiego 

został potraktowany, delikatnie mówiąc skandalicznie. Mam nadzieję, że projekt 

ten zostanie poparty przez „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”, które to 

ugrupowanie od lat sprawuje władzę w tym mieście.  Mam również nadzieję, że 

ugrupowanie to dzisiaj wyrazi to poparcie, zgodnie z intencją, która 

przyświecała Panu Prezydentowi na poprzedniej sesji, ponieważ Pan Prezydent 

Marcin Krupa  już wniósł skargę na to rozstrzygniecie Wojewody Śląskiego. 
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Dlatego, mam nadzieję, że wyjdziemy dzisiaj z tej sali w dobrych nastrojach i 

uratujemy honor samorządu katowickiego przed tym obcesowym  

i skandalicznym działaniem”.    

 

Prowadząca obrady poinformowała, że Prezydent Miasta Katowice pismem  

z dnia 22 grudnia 2017r. przedstawił swoje stanowisko do projektu uchwały,  

w którym zaproponował trzy zmiany.  

Dodała, że stanowisko Pana Prezydenta zostało  zamieszczone na stronie BIP 

oraz na E-sesji, jak również powiadomiono o nim Wnioskodawców.  
 

Wiceprezydent Bogumił Sobula przedstawił propozycję zmian, 

zaproponowaną w piśmie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 grudnia 2017r.: 

„1. tytuł uchwały powinien otrzymać brzmienie: 

„w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach skargi Rady Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze Wojewody 

Śląskiego nr NPII.4131.4.26.2017 w sprawie zmiany nazwy placu”, 

2. podstawa prawna powinna otrzymać brzmienie: 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.)  

w związku z art. 3 ust. 4 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016r. poz. 744  

z późn. zm)”, 

3. treść § 1 powinna otrzymać brzmienie: 

„Wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Rady 

Miasta Katowice na zarządzenie zastępcze nr NPII.4131.4.26.2017 Wojewody 

Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy placu (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2017r., poz. 7084)”. 

Wiceprezydent dodał, że „uzupełni kwestie merytoryczne. Trzy kwestie:  

Po pierwsze - kompetencje w tym zakresie, jak wiemy nie przysługują 

Prezydentowi Miasta, przysługują Radzie Miasta, stad jak rozumiem, dzisiejsza 

sesja i punkt, nad którym Wysoka Rada będzie debatowała.  

Po drugie - nie ulega żadnej wątpliwości, że Pan Prezydent Lech Kaczyński był 

Prezydentem wybranym w demokratycznych, powszechnych wyborach, zginął 

w tragicznych okolicznościach wraz ze swoją małżonką Panią Marią Kaczyńską 

i jest postacią historyczną. I jako postać historyczna, kwestie jego zasług  

i upamiętnienia w życiu publicznym, idąc dalej w przestrzeni publicznej 

powinny być przedmiotem merytorycznej, pełnej szacunku dyskusji dla jego 

osoby, dla pary prezydenckiej i dla ich zasług. Ten szacunek potrzebny jest 

także przy dyskutowaniu tych niezwykle ważnych kwestii. Potrzebny jest temu 

miastu i potrzebny jest jego mieszkańcom. Wszystkie ważne kwestie, które są 
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istotne dla mieszkańców, zgodnie z kilkuletnią tradycją sprawowania urzędu 

przez Pana Prezydenta Marcina Krupę są przedmiotem takiej dyskusji, pełnej 

szacunku i dla przedmiotu sprawy i w tym wypadku dla osób, które mają być 

uhonorowane i także dla mieszkańców i tego miasta, którego te zmiany mogą 

dotyczyć. Według opinii Prezydenta tego szacunku zabrakło.  

Po trzecie - te ważne kwestie społeczne, istotne dla nas wszystkich, właśnie  

w ten sposób, z poszanowaniem istoty sprawy, nie uleganiu emocjom, powinny 

być dyskutowane i rozważane z szansą znalezienia kompromisu 

satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim 

mieszkańców naszego miasta. Tego poszukiwania kompromisu, a przede 

wszystkim wyczucia tych kwestii społecznych, ważnych dla naszego miasta  

i tego szacunku w opinii Prezydenta Miasta zabrakło, czego niejednokrotnie dał 

wyraz komunikując się z mieszkańcami  miasta w tej kwestii i rozmawiając  

w tej sprawie z Panem Wojewodą Śląskim”.  

 

Radny Witold Witkowicz stwierdził, że ustosunkowując się do kwestii 

merytorycznych, zgadza się z opinią Pana Prezydenta. Dotyczą one kwestii 

pisarskich oraz interpretacji prawa. W związku z tym przygotowano 

autopoprawkę, która całkowicie pokrywa się z tymi uwagami w kwestii 

formalnej. W kwestii dodatkowego uzasadnienia, które przedstawił Pan 

Wiceprezydent Bogumił Sobula, w większości argumentów, Radny zgodził się  

z Panem Wiceprezydentem. „Chcielibyśmy, aby to Rada Miasta ewentualnie 

zadecydowała i spełniała swoje kompetencje, czyli nadawała nazwy placom  

i ulicom, tak jak dotychczas, bez ingerencji władz administracyjnych, bez 

narzucania, bez stawiania nas przed faktem dokonanym. I taka nam przyświeca 

intencja jako wnioskodawcom”.  

Treść autopoprawki złożonej na piśmie z dnia 28.12.2017r. Radny Witold 

Witkowicz przekazał Pani Przewodniczącej Krystynie Siejnej.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że od tego momentu będziemy obradować 

nad projektem uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Pana Prezydenta  

i przyjętą przez Wnioskodawców.   

 

Radny Piotr Pietrasz stwierdził, że „jeżeli chodzi o celowość dzisiejszej sesji, 

to tu zostało to podsumowane w tytule tej petycji, że jedyną szansą na poprawę 

sytuacji jest zmiana zarządzenia Wojewody. Bo jak to wygląda, najpierw zacząć 

od strony prawnej. Od strony prawnej wygląda to tak, że jest to skarga na 

ustawę dekomunizacyjną. Mam przed sobą wyniki głosowania nr 136 na 15 

posiedzeniu Sejmu z dnia 1 kwietnia 2016r. –  sprawozdanie komisji o senackim 

projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Głosowali za nim niemal wszyscy posłowie obecni na sali, w tym 
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posłowie Platformy Obywatelskiej i w tym posłowie z Katowic: Pani Poseł Ewa 

Kołodziej – „za”, Pan Poseł  Marek Wójcik – „za”. Z partii „Nowoczesna” Pani 

Poseł Monika Rosa –„za”. Więc proszę Państwa, jeśli macie Państwo 

zastrzeżenia do trybu tej ustawy i że nie ma tam konsultacji, to trzeba było 

wtedy zgłaszać wnioski i trzeba było wtedy składać swoje propozycje. Jak 

wynika z głosowania jesteście za ostatecznym projektem. Czyli, jeżeli ustawa 

jest taka, że nie możecie teraz wnieść skargi, jest to, przepraszam bardzo, 

zasługa również waszych parlamentarzystów. Bo mogli protestować, mogli 

głosować „przeciw” i wtedy tego nie zrobili. To po pierwsze. W ocenie prawnej, 

ta skarga więc nie będzie skuteczna. Co do trybu procedowania i konsultacji, jak 

słyszeliśmy z relacji internetowej zebrano 5 tys. 300 podpisów  

w Internecie  pod  petycją  przeciwko  zmianie nazwy placu i tylko 200 na 

papierze podczas protestu. Ja mam tutaj 1000 podpisów zebranych na papierze 

proszę Państwa od mieszkańców Katowic, a nie przez „klikania”, przez 

Facebook, przez różne takie narzędzia, gdzie można zbierać z całej Polski.  

I powiem tak, ja się dziwię, że Platforma w całej Polsce ma tylko tylu członków. 

Każdy może wpisać sobie kod dowolny, dowolną nazwę przez Internet, tak to 

niestety działa. My te podpisy zbieraliśmy przed Wigilią, bo my ten czas 

spędzamy inaczej, wtedy nie prowadzimy polityki. Co do dyskusji o zmianie 

samej osoby, to jeśli chodzi o postać Pana Wilhelma Szewczyka, to on zaczynał 

od działalności w Obozie Narodowo - Radykalnym, który zdaje się Platforma 

chce zdelegalizować teraz. Jest to dla mnie pewna nowość. Te cytaty są bardzo 

ciekawe, np.: „każdy utwór Żyda, choćby nawet szlachetnych tendencji ukazuje 

rozpaczliwie dno psyche żydowskiej”. „Nie poruszam już kwestii PEN Clubu, 

czy innych związków literatów o ich zażydzeniu. Każdy jest doskonale 

poinformowany”. No i w tym stylu pisał w roku 1938 w co drugiej 

„Rzeczpospolitej”. Lata PRL-u. Rok 1953 Wilhelm Szewczyk był 

sygnatariuszem członków Związku Literatów Polskich, którzy poparli 

komunistyczne represje wobec duchowieństwa katolickiego  w  Polsce. Pisywał 

w latach 60-tych tzw.  „Z teczki wspomnień PPR”, gdzie nazywał żołnierzy 

Armii Krajowej „wrogiem w cywilu”, którzy popełnili ichniejsze zbrodnie na 

działaczach komunistycznych. Wreszcie był przez sześć kadencji posłem. To 

jest o dwie kadencje dłużej, znacznie dłużej niż Piotr Uszok był Prezydentem 

Katowic. Był przez dziesięć lat członkiem egzekutywy Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR-u w Katowicach. Więc z pewnością jest to osoba, która 

tej ustawie po prostu w sposób dosyć oczywisty podlegała. 

Jeśli chodzi tutaj o szacunek dla Pary Prezydenckiej, ja się w pełni zgadzam  

z Panem Prezydentem co do tej oceny i co do szacunku, tylko myśmy jako Klub 

Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” złożyli wniosek o uhonorowanie Pary 

Prezydenckiej 5 września 2016r. Więc był ponad rok czasu na rozważenie tego 

uhonorowania przez Radę Miasta Katowice i szkoda, że wtedy się to niestety nie 

dokonało. A jeżeli po roku czasu Pan Wojewoda ma możliwość skorzystania  
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z ustawy dekomunizacyjnej, to po prostu z tej możliwości skorzystał.  Ja dodam, 

że Parę Prezydencką uhonorowano w wielu miastach, również na Śląsku, takich 

jak Gliwice, czy jak Ruda Śląska. Są to miasta, gdzie bynajmniej „Prawo  

i Sprawiedliwość „nie rządzi” i nie miało to związku po prostu też wielkiego  

z faktem, że ma tam głos decydujący. Szkoda, że to się nie dokonało w mieście, 

bo ja się zgadzam, że byłoby dobrze gdyby były konsultacje, tryb i wszystkie 

możliwości zachowane.  

Podsumowując, proszę Państwa, to najlepsze podsumowanie ukazało się  

w Intenecie: „Oczywiście ta sprawa jest przegrana, nie da się z tym nic zrobić, 

cała reszta to ruchy pozorne”, co napisał dziennikarz „Gazety Wyborczej” 

Przemysław Jedlecki.  Tym samym określił celowość i skuteczność tej sesji.  

Dziękuje bardzo. 

Klub Radnych „Prawa i Sprawiedliwości” oczywiście będzie głosował 

przeciwko projektowi uchwały”.   

 
Radny Michał Luty wygłosił swoje oświadczenie.  

/Przemówienie Pana Radnego Michała Lutego – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radna Patrycja Grolik przypomniała, że na tej sali już kilkakrotnie były 

protesty. Protestowano przeciwko galerii handlowej, przeciwko drodze  

w Podlesiu. Były to rzeczy, które bezpośrednio dotyczyły Pani Radnej. 

Wówczas, niejednokrotnie Radna dyskutowała z kolegami z Klubu Radnych  

i głosowała przeciwko kolegom z „Forum Samorządowe i Marcin Krupa”. Nie 

bała się wyrazić swojego zdania. „Teraz uważam, że to jest  jedna wielka akcja, 

happening polityczny, mający na celu zwrócenie uwagi i wypromowanie 

pewnych osób, które chcą się pokazać. Jest mi to przykro mówić i pierwszy raz 

mówię, że jest to akcja polityczna, która ma na celu wypromowanie pewnych 

osób i nie chodzi o postać Wilhelma Szewczyka, tylko chodzi o to, żeby 

postawić na swoim i że wielu osobom nie podoba się postać Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. Myślę, że pewne osoby powinny się zastanowić  czy na pewno to 

tak powinno być i czy to jest miejsce tutaj akurat, ta sala  miejsce do takiej 

rozgrywki politycznej”.  

 

Radna Magdalena Wieczorek zauważyła, że dwa wystąpienia Panów Radnych 

miały taki charakter, że zupełnie odbiegały od uchwały, która została przez nas 

przygotowana. Tak naprawdę akty prawa miejscowego powinny być 

konsultowane i tych konsultacji społecznych zabrakło. „Nam najbardziej 

brakuje sposobu wprowadzania tego projektu uchwały. Tak naprawdę zasada 

idea samorządności polega na tym, że to my powinniśmy decydować, a w tym 

momencie administracja rządowa, administracja zespolona podjęła za nas 

decyzję”. Radna zapytała dlaczego skoro od 5 września 2016r. Pan Prezydent 

miał wniosek o uhonorowanie Pary Prezydenckiej, bo tu nie o Parę Prezydencką  

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105223/Za%C5%82.%20nr%202.pdf
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i nie o nazwę tutaj chodzi, tylko o sposób jej wprowadzenia, dlaczego władze 

miasta nie podjęły decyzji, żeby jakieś miejsce, jakiś plac w Katowicach uczcić  

i nadać im takie imię. Radna zapytała także, co było powodem, że 14 grudnia 

2017r. na sesji, takiej samej uchwały - skargi Rada Miasta Katowice nie 

głosowała. Pan Prezydent stwierdził wówczas, że nie było to w kompetencji 

Pana Prezydenta, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby tę kompetencje przejęła 

na siebie Rada Miasta i żeby wtedy, tzn. 14 grudnia taki projekt uchwały 

przegłosować.  

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że nie jesteśmy tutaj żeby debatować nad 

życiorysem Wilhelma Szewczyka czy śp. Lecha Kaczyńskiego. Jesteśmy tutaj, 

żeby pochylić się nad zarządzeniem zastępczym Wojewody Śląskiego, który 

„według naszej opinii  krzywdząco potraktował samorząd Katowic, nas radnych 

i mieszkańców odgórnie decydując o tym, jaką nową nazwę będzie miał Plac 

Wilhelma Szewczyka”. To jest kwintesencja tej uchwały i to jest powód, 

dlaczego zwołaliśmy te sesję, a nie jest jej powodem rozstrzyganie zasług  

i życiorysów jednego, czy drugiego patrona. Radny zaapelował aby dyskusja 

poszła w stronę merytorycznej warstwy tej uchwały.  

Jeśli chodzi  o wystąpienie Pana Radnego Michała Lutego „nie będę schodził na 

ten poziom dyskusji i nie będę się odnosił do tych zarzutów pod adresem 

mojego środowiska”.  

 

Radny Maciej Biskupski stwierdził, że „niestety, tak się składa, że staliśmy się, 

mimo woli, mieszkańcy Katowic i całe miasto uczestnikami sporu partyjnego, 

który niestety wszyscy Państwo tu nam zafundowali. To jak wielkie emocje 

budzi ta sprawa dowodzi fakt, kto i w jakim składzie i z jakimi plakatami dzisiaj 

na sesji Rady się znajduje. Myślę, że te emocje są niepotrzebne i nie służą 

wizerunkowi Katowic, nie służą wizerunkowi katowiczan, ale także tym,  

o których jedna ze stron wnioskuje, czyli Pary Prezydenckiej, nad czym 

osobiście ubolewam”. Radny przypomniał, że projekt uchwały dotyczy skargi 

na tryb, w jakim Wojewoda podjął decyzję, a nie sporów dotyczących jednego, 

czy drugiego patrona… Katowice od wielu lat skutecznie nie dopuszczały partii 

politycznych do tego, aby one tutaj zabierały głos w sprawach, które dla 

mieszkańców są istotne. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Apeluję  

o powstrzymanie nerwów, emocji i pamiętali o tym, co dla mieszkańców jest 

najważniejsze. „Dla „Forum Samorządowego i Marcina Krupy” najwyższą 

wartością jest opinia i zdanie mieszkańców również w tej sprawie.  Ubolewamy 

nad tym, że nikt o to zdanie nie zapytał. To po pierwsze. Po drugie, Ja osobiście 

ubolewam nad tym, że mimo woli staliśmy się uczestnikami sporu partii 

politycznych, czemu zdecydowanie chciałbym zaprotestować”. Radny zgłosił 

wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania, aby nie 

toczyć dalej sporu na sali.  
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana 

Radnego Macieja Biskupskiego o zakończenie dyskusji.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

10 głosów „za”, 12 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Prowadząca obrady  poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski o zabranie 

głosu na dzisiejszej sesji. 

Pierwszy z nich złożył  Pan Jarosław Makowski.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

9 głosów „za”, 15 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie drugi wniosek  

o zabranie głosu, który złożył Pan Marcin Musiał.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w wyniku głosowania:  

7 głosów „za”, 15 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Radny Marek Nowara stwierdził, że jest radnym pierwszą kadencję, ale nie 

przypomina sobie sytuacji, czy to na sesji, czy na komisji kiedykolwiek 

odmówiono mieszkańcowi zabrania głosu w momencie kiedy złożył formalny 

wniosek. „To pokazuje jak traktuje część radnych, mieszkańców, obywateli 

naszego miasta”.  

W związku z tym odczytał treść oświadczenia, które chciał wygłosić osobiście 

Pan Jarosław Makowski. 

/Oświadczenie  Pana Jarosława Makowskiego wygłoszone przez Pana 

Radnego Marka Nowarę – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Radny Maciej Biskupski ponownie złożył wniosek formalny o zakończenie 

dyskusji. Uzasadnił go próbą zaistnienia „za wszelka cenę w tym sporze i w tej 

dyskusji politycznej i partyjnej, nad czym jeszcze raz ubolewam”.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana 

Radnego Macieja Biskupskiego o zakończenie dyskusji.  

Wniosek uzyskał wymaganą większości głosów, w wyniku głosowania:  

15 głosów „za”, 8 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”.  

 

Wobec zakończenia dyskusji nad projektem uchwały Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 14 głosach „za”, 7 głosach 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”.  

/Uchwała nr LI/1042/17/ 

( Protokół z imiennego głosowania). 

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105224/Za%C5%82.%20nr%203.pdf
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105224/Za%C5%82.%20nr%203.pdf
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=105213&menu=660
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/105217/Sesja%2051,%20Glosowanie%207,%20Data%2028.12.2017%2015.04.09.pdf
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Punkt 9 Interpelacje radnych. 

W  okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja Radnego Józefa 

Zawadzkiego w sprawie budowy łączników drogowych w rejonie ulic: Rataja, 

Sławka, Dulęby oraz Grabskiego.  

Na dzisiejszą  sesję  wpłynęły interpelacje Radnego Aleksandra Uszoka  

w sprawie: 

1/ ulicy Adamczyka w Kostuchnie,  

2/ poprawy bezpieczeństwa na ulicy Książęcej w Ligocie. 
 

Punkt 10 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady przekazała kilka komunikatów: 

1. W dniu 18.12.2017r. do Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pani G 

M-S w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 

XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. Wezwanie zostało 

także przekazane P.P. Radnym.  

2. W dniu 19.12.2017r. do Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Fundacji 

na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży  

w sprawie wezwania do usunięcia błędów w uchwale Rady Miasta nr 

XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26  marca 2014r. w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice. Wezwanie 

zostało także przekazane P.P. Radnym.  

 

Punkt 11 Zakończenie sesji.  
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady 

LI sesji Rady Miasta Kartowice VII kadencji o godz. 15.10. 

 

Protokołowała:                                         Prowadząca obrady: 

                                                                    Przewodnicząca  

                                                                Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                               Krystyna Siejna  


