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BRM.0012.11.2.2021.PS  

Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice. 

Komisja obradowała w trybie zdalnym za pośrednictwem łączy internetowych. 

Data posiedzenia: 16.02.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia:  14:00. 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –Damian Stępień.   

Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 9 ogółem). 

Radni nieobecni: Patrycja Grolik, Wiesław Mrowiec. 

Goście uczestniczący w posiedzeniu:  

1. Sekretarz Miasta Katowice – Maciej Stachura, 

2. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg –Roman Buła, 

3. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego –Mirosław Cygan, 

4. Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania- Monika Maniecka,  

5. Wydział Prawny (radca prawny) - Eugeniusz Adamus, 

6. Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Maciej Biskupski, 

7. Radny Rady Miasta Katowice- Dawid Durał,  

8. Media- Infokatowice: Artur Maciaszczyk,  

9. Skarżąca: Z____  J_______, autor petycji: M___  Z_____. 

 

 

Punkt 1.  

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień otworzył posiedzenie, stwierdził jego prawomocność, powitał 

radnych oraz przedstawił porządek posiedzenia.  

Komisja jednogłośnie: 7 głosów „za”, przyjęła poniższy porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu 

Miasta Katowice w 2020 r. 

4. Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał. 

1. Skarga Z____ J______ z dnia 7 grudnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice. 

referuje: Wiesław Mrowiec, Dariusz Łyczko, Patrycja Grolik. 

2. Petycja Waldemara Polańskiego Prezesa Zarządu Fundacji POLANSKI-Foundation z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej położonej na terenie 

Katowic imienia Dawida Altera Kurzmanna. 

referuje: Damian Stępień, Patrycja Grolik, Krzysztof Kraus. 
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3. Petycja M_____  B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

4. Petycja K_____  K________ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

5. Petycja K_______ B____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

6. Petycja G______ B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

7. Petycja M_______ Z____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

8. Petycja M_____ O______ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

9. Petycja P______  S_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

10. Petycja T______ B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały 

sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom 

medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

11. Petycja J____ S_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

12. Petycja S____  C____ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice 

uchwały dot. kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień 

przeciwko koronawirusowi SARS CoV 2. 

referuje: Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk. 

13. Skarga T____ W_____ z dnia 8 grudnia 2020 r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. 

referuje: Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk, Bartosz Wydra. 
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14. Skarga Dawida Durała z dnia 4 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Katowice. 

referuje: Damian Stępień, Jarosław Makowski, Wiesław Mrowiec. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Punkt 2. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie przyjęła: 7 głosów „za”, protokół nr 22 z posiedzenia    

w dniu 19.01.2021 r. 

 

 

Punkt 3. 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu 

Miasta Katowice w 2020 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przypomniał, że Prezydent Miasta Katowice przedstawił ww. 

informacje, następnie wobec braku pytań i uwag, zamknął punkt 3 porządku posiedzenia. 

 

 

Punkt 4. 

Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.   
 

1. Skarga Z___  J_____  z dnia 7 grudnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice. 

referuje: Wiesław Mrowiec, Dariusz Łyczko, Patrycja Grolik. 

 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień poinformował, że Skarżąca zgłosiła chęć udziału w posiedzeniu 

i zabrania głosu. Ze względu na ograniczone możliwości skorzystania z aplikacji Skype zostanie podjęta 

próba połączenia telefonicznego i wysłuchania jej stanowiska przez włączenie trybu głośnomówiącego.  

Następnie przekazał głos przedstawicielowi zespołu kontrolnego. 
 

Pan Radny D. Łyczko przypomniał w skrócie przedmiot skargi.  

Dodał, że zespół kontrolny zapoznał się ze sprawą i przychyla się do stanowiska wyrażonego przez 

Prezydenta Miasta Katowice. Dokumentacja wskazuje, że usunięty pojazd będący własnością Skarżącej 

znajdował się w strefie ruchu. Został on usunięty na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym.  

Wskazał też na fakt nieodbierania przez Skarżącą korespondencji urzędowej.  
 

Następnie za zgodą komisji wyrażoną przez aklamację, udzielono głosu Skarżącej.  
 

Pani Z. J_______ wyraziła swoje stanowisko. Nadmieniła, że samochód nie był użytkowany ze względu 

na jego zły stan techniczny do którego doprowadziły działania osób trzecich. Sprawa niszczenia mienia 

była zgłoszona do prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania.  

http://esesja.katowice.eu:8080/zalaczniki/2576/informacja-pmk__11756.pdf
http://esesja.katowice.eu:8080/zalaczniki/2576/informacja-pmk__11756.pdf
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Zaapelowała w konkluzji o pozytywne rozpatrzenie sprawy. Podniosła, iż nie mogła odebrać pisma               

z przyczyn pogodowych. 
 

Pan Naczelnik M. Cygan zauważył, że pojazd nie mógł być legalnie użytkowany, gdyż w dniu 16.10.2016r.  

jego badania techniczne utraciły ważność. Pismo nieodebrane przez Skarżącą  (fikcja doręczenia) zostało 

wysłane w okresie letnim. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice          

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit (dotyczy skargi 

Z___  J____), w głosowaniu: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 0 głosów „przeciw”, przyjęła projekt 

uchwały, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków   i  Petycji. 
 

 

2. Petycja Waldemara Polańskiego Prezesa Zarządu Fundacji POLANSKI-Foundation z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej położonej na terenie Katowic 

imienia Dawida Altera Kurzmanna. 

referuje: Damian Stępień, Patrycja Grolik, Krzysztof Kraus. 

 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przekazał głos przedstawicielowi zespołu kontrolnego. 
 

Pan Radny K. Kraus przybliżył przedmiot petycji i poinformował, że zespół rekomenduje pozytywne        

jej rozpatrzenie. Kwestia nadawania nazw obiektom unormowana jest w uchwale Rady Miasta Katowice 

z  dnia 25 października 2018 r. Podmiot wnoszący petycję nie wskazał obiektu. Na podstawie przepisu 

§ 5 pkt 5  ww. uchwały, petycja zostaje przyjęta przez wpisanie propozycji nazwy do prowadzonego 

rejestru nazw, w którym gromadzone są propozycje do wykorzystania w przyszłości. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice          

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na terenie Gminy 

Katowice imienia Dawida Altera Kurzmanna (dotyczy petycji Waldemara Polańskiego Prezesa 

Zarządu Fundacji POLAŃSKI), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, 

stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

3. Petycja M____  B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

4. Petycja K____   K_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

5. Petycja K_____ B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 
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6. Petycja G______ B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

7. Petycja M___ Z_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej się 

ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

8. Petycja M____  O______ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

9. Petycja P____ S______ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

10. Petycja T______ B_____ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

11. Petycja J_____ S______ w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały sprzeciwiającej 

się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym. 

12. Petycja S______ C______ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Katowice 

uchwały dot. kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień 

przeciwko koronawirusowi SARS CoV 2. 

do petycji nr 3-12 powołano jeden zespół kontrolny w składzie:  Adam Skowron, Damian Stępień, Krzysztof Kraus, 

Adam Szymczyk. 

 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przypomniał przedmiot ww. petycji.  

Dodał, że z wyjątkiem petycji nr 12, są one identyczne w treści, a argumenty przemawiające za ich 

oddaleniem są tożsame.  
 

Pan Radny A. Skowron dodał, że zespół przychyla się do stanowiska strony prezydenckiej. Postuluje       

się oddalenie petycji. Mają one znamiona inicjatywy uchwałodawczej dla której przewidziano odrębną 

procedurę (m.in. zebranie min. 300 podpisów osób popierających inicjatywę). Ponadto ich przedmiot 

wykracza poza zakres działania władz samorządowych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień poinformował dodatkowo, że w posiedzeniu uczestniczy Pan 

M. Z____, który jest jednym z autorów petycji i zapytał czy wyraża wolę zabrania głosu.  

Wobec braku wyrażenia woli zabrania głosu przez Pana M. Z____ oraz wobec braku uwag, poddał pod 

głosowania przedmiotowe projekty uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice         

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M_____ 

B______), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice         

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K_____ 

K_______), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
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Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice        

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K________ 

B____), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice         

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji G_____ B____), 

w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice        

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M_____ Z____), 

w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice        

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M________ 

O_______), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice        

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji P____ S_______), 

w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice        

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji T______  B_____), 

w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice         

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 

segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji J_____  S______), 

w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę 

uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
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Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice         

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w kwestii równego traktowania 

obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV 2 (dotyczy 

petycji S______ C_____), w głosowaniu: 7 głosów „za” jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, 

stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 
 

13. Skarga T_____ W______ z dnia 8 grudnia 2020 r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach. 

referuje: Krzysztof Kraus, Adam Szymczyk, Bartosz Wydra.  

 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przekazał głos przedstawicielowi zespołu kontrolnego. 
 

Pan Radny K. Kraus przybliżył przedmiot skargi. Ustalono, że KZGM skierował przeciwko Skarżącemu    

na drogę  postępowania sądowego dwie sprawy o odzyskanie należności z tytułu nieuregulowanego 

czynszu i korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego. Pierwsza z nich została umorzona ze względu                

na uregulowanie należności przez Skarżącego. Drugie z wymienionych powództw sąd oddalił. Powodem 

oddalenia był fakt niezamieszkiwania Skarżącego pod wskazanym adresem. W toku jest natomiast 

sprawa z powództwa Skarżącego o zwrot nakładów za wykonany remont lokalu. Podkreślić  należy,          

że kwestie powyższe należą  do materii cywilnoprawnej i o zasadności roszczeń  w tym zakresie decyduje 

Sąd. Rekomenduje się zatem uznanie skargi za bezzasadną. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień wobec braku uwag, poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w ww. sprawie. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice          

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach (dotyczy skargi T_____  W_____), w głosowaniu: 7 głosów „za” 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  

i  Petycji. 
 

14. Skarga Dawida Durała z dnia 4 stycznia 2021 r. na Prezydenta Miasta Katowice. 

referuje: Damian Stępień, Jarosław Makowski, Wiesław Mrowiec. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień przybliżył przedmiot skargi. Pan Radny D. Durał złożył skargę            

na Prezydenta Miasta Katowice dotyczącą braku nadzoru nad Wiceprezydentami Miasta Katowice. 

Podniósł kwestię rzekomego nieudzielenia szczegółowych odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

Zauważyć należy, iż ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że Prezydent może 

powierzyć prowadzenie określonych spraw zastępcy Prezydenta. Zgodnie ze Statutem Miasta Katowice, 

Prezydent Miasta Katowice powołuje oraz odwołuje swoich zastępców zwanych wiceprezydentami. 

Nadzór nad działalnością m.in. Biura Zarządzania Energią, Wydziału Edukacji i Sportu  i Wydziału Polityki 

Społecznej sprawują Wiceprezydenci Miasta Katowice.  

Ponadto zgodnie przepisami Regulaminu Organizacyjnego do kompetencji wiceprezydentów należy 

podpisywanie dokumentów w zakresie nadzoru oraz bieżącej korespondencji wynikającej z zakresu 

obowiązków.  



 
projekt 

str. 8 
 

Ustalono, że na zapytania i interpelacje Pana Radnego, Wiceprezydenci odpowiedzieli pismami m.in.         

z dnia: 23 listopada 2020 r., 4 listopada 2020 r. i 8 grudnia 2020 r.  

Postuluje się uznanie ww. zarzutu  za bezzasadny.  
 

Pan Radny D. Durał zapytał czy uzasadnione jest składanie skarg na Wiceprezydentów, skoro organem 

samorządowym jest Prezydent Miasta. Dodał, że w jego ocenie nie uzyskał on odpowiedzi na pytania 

sformułowane w zapytaniach i interpelacjach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień oznajmił, że jest możliwość złożenia skargi na Wiceprezydenta.  

Nadmienił, że wykazano, iż nadzór jest sprawowany; odrębną kwestią jest subiektywna ocena nadzoru 

podejmowana przez Pana Radnego.  
 

Pan Radny D. Durał powtórzył, że w jego opinii na pytania nie otrzymał odpowiedzi, a jedynie ogólne 

stwierdzenia. Nie odniesiono się do meritum zadanych pytań. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień powtórzył, że Komisja ustaliła fakt przekazania odpowiedzi,       

lecz nie poddaje ich ocenie merytorycznej.  
 

Pan Radny D. Durał poprosił o wyjaśnienie „po chłopsku” w jaki sposób nadzór można uznać                         

za właściwy skoro Wiceprezydenci nie odpowiadają na pytania i pomijają kluczowe kwestie w nich 

zawarte. 
 

Pan Radny K. Kraus zaapelował aby nie używać sformułowań nie licujących z dyskusją o charakterze 

publicznym i zauważył, że pozostali Państwo radni nie podnoszą problemów dotyczących odpowiedzi 

na zapytania i interpelacje. Przypomniał również, że przygotowują je urzędnicy na polecenie swoich 

przełożonych. 
 

Pan Radny D. Durał  poprosił o udzielenie głosu ad vocem. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień zwrócił uwagę, że dalsza polemika stoi w sprzeczności                       

z przepisami porządkowymi Regulaminu Rady Miasta dotyczącymi zabierania głosu przez Radnych. 
 

Pan Radny D. Durał nadmienił, że w jego ocenie, przepisy nie przewidują ograniczeń wypowiedzi                 

na posiedzeniach Komisji Rady Miasta. 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego K. Krausa wskazał, że nie widzi nic skomplikowanego                 

w pytaniach np. o ilość środków przekazywanych rocznie na walkę z niską emisją lub o długość dojść 

ewakuacyjnych w przedszkolach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień wobec braku innych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice w ww. sprawie. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice          

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak nadzoru nad podległymi pracownikami (dotyczy skargi Dawida 

Durała), w głosowaniu: 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”, 0 głosów „przeciw”, przyjęła projekt 

uchwały, stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji. 



 
projekt 

str. 9 
 

Pan Radny K. Kraus wygłosił oświadczenie w którym podziękował Komisji za przyjęcie projektu uchwały 

i podziękował urzędnikom UM Katowice przygotowującym odpowiedzi dla Radnych. 

Wyraził pogląd, że ich praca została poddana niekonstruktywnej krytyce w imię politycznych korzyści. 

Nadmienił, że do tej pory on sam nie doświadczył sytuacji, aby na zadane pytania uzyskał odpowiedź 

udzieloną w nieodpowiedni sposób. Czasem ewentualnie pewne detale wyjaśnia się na bieżąco. 
 

Pan Radny B. Wydra oświadczył, że choć głosował za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały             

to w jego ocenie nie zawsze odpowiedzi UM Katowice dotykają meritum pytań Radnych. Stwierdził,        

że niektóre kwestie warto rozwiązywać „przy krótkim stole”, do czego zachęcam,  doprecyzowując tym 

samym w bezpośredniej rozmowie z Państwem Naczelnikami lub inspektorami swoje pytania bądź 

wątpliwości które nie zawsze można określić w kilku zdaniowym piśmie uwzględniając złożoność spraw. 
 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień zamknął punkt 4 porządku posiedzenia. 

 

 

Punkt 5. 

Wolne wnioski.   

WNIOSKÓW NIE ZGŁOSZONO. 

 

 

Punkt 6. 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Pan D. Stępień stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia, podziękował 

uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji.  

 

 

 

 

Przewodniczący   

                                                                                                                   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

                                               Damian Stępień 

protokołował 
Piotr Sawicki 


