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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

 

 

Protokół z LXIV sesji. 

 

Data sesji:  4 września  2006 r. 

Miejsce sesji: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala nr 209. 

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.15. 

Numery podjętych uchwał: LXIV/1488/06 – LXIV/1548/06. 

Prowadzący obrady:  
Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Elżbieta Cebula i radny Adam Depta 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński 

 radna Elżbieta Cebula 

 radny Adam Depta 

Protokolanci: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych i zaproszonych gości, 

nr 2 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym, 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

        1/ Jan Krupa 

       2/ Marek Krzysztof 

       3/ Marek Szczerbowski 
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Porządek obrad LXIV sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 4 września 2006r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z  LXIII sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu prof. dr hab. n. 

med. Kornelowi Gibińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 

Katowice” 

      a/ laudacja prof. dr hab. n. med. Andrzeja Nowaka. 

      b/ podjęcie uchwały. 

- P r z e r w a – 

7. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji spółki 

prawa handlowego pod nazwą „Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna” w 

Katowicach. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2006r.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie/ 

miastu........................... dodatkowej pomocy finansowej celem wsparcia osób 

poszkodowanych w wyniku katastrofy (46 projektów uchwał). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia komórek 

organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Katowicach „Moja Przychodnia”. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej p.n. „Budowa 

strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w 

rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej” oraz jego współfinansowania. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki „Katowicka 

Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.” w Katowicach.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 2 w 

Katowicach. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Kostuchna w rejonie ulic: 

Hierowskiego, Zabłockiego i Krupińskiego w zakresie wprowadzenia funkcji 

mieszkaniowej. 

17a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji  

        Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w upadłości w zamian za  

        wierzytelności Miasta Katowice z tytułu podatku od nieruchomości oraz  

        z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Młyńskiej. 

17b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za  

        pomoc w formie posiłku. 

18. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- Pani S S 

- Pana W K 

- Pani J  K  

19. Interpelacje. 

20. Zapytania radnych. 

21. Komunikaty i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

 

  Punkt 1 Otwarcie sesji. 

    

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXIV Sesji Rady 

Miasta. 

Powitał obecnego na sali prof. dr hab. n. med. Andrzeja Nowaka.  

Powitał wszystkich radnych, Prezydenta, Wiceprezydentów i Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników 

zaproszonych zakładów oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli 

lokalnej prasy, radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter na podstawie listy obecności, stwierdził, 

że obrady są prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.  

 

W trakcie LXIV sesji Rady Miasta Katowice, sekretarzami sesji zostali wybrani: 

radny Elżbieta Cebula oraz radny Adam Depta. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Do składu Komisji Uchwal i Wniosków Rada Miasta Katowice powołała 

Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego oraz sekretarzy sesji.  

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Prezydenta Piotra 

Uszoka, który zaproponował wprowadzenie następujących zmian do 

przedstawionego radnym wcześniej porządku obrad LXIV sesji: 

 

1/ dopisanie punktu 17a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  

     zgody na objęcie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w upadłości  

     w zamian za wierzytelności Miasta Katowice z tytułu podatku od nieruchomości  

     oraz z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Młyńskiej. 

2/ dopisanie punktu 17b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  
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     warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 

 

Radny Tomasz Czakon zapytał kiedy radni otrzymają stosowne projekty 

uchwał, celem zapoznania się. 

  

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wyjaśnił, że będzie ogłoszona przerwa 

w sesji po uroczystej laudacji Pana prof. Nowaka i wówczas Biuro Rady 

przygotuje radnym kserokopie projektów uchwał.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych  Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie zmiany w porządku obrad LXIV sesji. 

 

Zmiany zostały przyjęte przy bezwzględniej większości głosów, tj. przy                

28 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół              

z posiedzenia LXIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni 

mogli zapoznać się z jego treścią. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z LXIII sesji Rady przyjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu prof.  

              dr hab. n. med. Kornelowi Gibińskiemu  tytułu „Honorowy  

              Obywatel Miasta Katowice”. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że powiadomił Pana prof. Gibińskiego  

o mającym nastąpić na dzisiejszej sesji przyznaniu tytułu Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice. Niestety stan zdrowia Pana Profesora nie pozwolił mu 

przybyć na dzisiejszą sesję. Życzył Panu Profesorowi rychłego powrotu do 

zdrowia. 

a/ laudacja prof. dr hab. n.med. Andrzeja Nowaka. 

 

Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak, bliski współpracownik Pana Prof. 

Gibińskiego wygłosił laudację na temat wyróżnionego. 

Prof. dr hab. n. med., dr h.c.mult. Kornel Gibiński jest wybitnym autorytetem  

w dziedzinie chorób wewnętrznych,  farmakologii klinicznej i etyki medycznej.  



Strona 6 protokołu 

 

Urodzony w Krakowie, dyplom lekarza uzyskał w 1939 roku na Wydziale 

Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie wojny został aresztowany. 

Przebywał w więzieniu Montelupich, a następnie został osadzony w obozie 

Gross-Rosen. Leczył tam współwięźniów. Po wojnie wyjechał do Wrocławia, 

żeby organizować tam wydział lekarski- był jednym z pionierów Akademii 

Medycznej. Habilitował się w III Klinice Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu, 

od roku 1953 objął kierownictwo Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych 

Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Następnie, aż do przejścia na 

emeryturę, kierował Instytutem Chorób Wewnętrznych i Kliniki 

Gastroenterologii w Katowicach-Ligocie. Od 1962 r. mieszka w Katowicach. 

Szerokie zainteresowania badawcze profesora Gibińskiego obejmują 

zagadnienia kardiologii i enzymologii klinicznej, a zwłaszcza gastroenterologii. 

Profesor Kornel Gibiński jest autorem ok. 500 prac opublikowanych w 

prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, jak również autorem 

wielu opracowań monograficznych i podręczników. Wypromował 40 doktorów, 

był opiekunem 13 przewodów habilitacyjnych. Wniósł ogromny wkład w 

rozwój wielu dziedzin nauk medycznych. Jest człowiekiem o niezwykle 

szerokich horyzontach myślowych, ale równocześnie skromnym, prawym i 

szczególnie wrażliwym na problemy etyczne w podejściu do chorych. To jeden 

z największych autorytetów moralnych w naszej medycynie.  

Profesor Kornel Gibiński pełnił lub pełni ważne funkcje w wielu znamienitych 

towarzystwach naukowych, m.in. jest: 

Członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU; 

Przewodniczącym Komisji Etyki PAU i członkiem Prezydium PAN;  

Honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i członkiem 

honorowym Czeskiego i Francuskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego; 

Członkiem Royal Society of Medicine. 

Był wiceprezydentem European Association of Digestive Endoscopy, World 

Organisation of Gastroenterology, a także ekspertem Światowej Organizacji 

Zdrowia. 

Jest doktorem h.c. Akademii Medycznych we Wrocławiu, w Poznaniu i 

Katowicach.  

Wyrazem uznania dla działalności profesora Gibińskiego jest także m.in. 

przyznanie mu nagrody im. A. Jurzykowskiego, nagrody państwowej II stopnia 

oraz Medalu „Gloria Medicine”, a także nagrody „Lux ex Silesia” przyznawanej 

przez  Metropolitę Górnośląskiego abp Damiana Zimonia w uznaniu osób, które 

w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości 

moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. 

Prof. Gibiński to tytan pracy i niezwykła osobowość. Na gruncie polskim był 

jednym z pierwszych orędowników rzetelności i uczciwości w medycynie. 
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b/ Podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna jednogłośnie 

zaopiniowała projekt uchwały i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony 

radnych poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach  „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1488/06/ 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach o godz. 13.30 w celu 

zwołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Skarbu oraz Spraw Obywatelskich  

i Społecznych. 

 

Po przerwie o godz. 14.10 wznowiono obrady. 

 

Punkt 7 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 11 lipca do 28 sierpnia 2006 r.   

 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Posła na Sejm RP 

Krzysztofa Mikułę. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  

               akcji spółki prawa handlowego pod nazwą „Tramwaje Śląskie  

               Spółka Akcyjna” w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXIV/8/06. 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk 

poinformowała, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

 

Obecny na sesji Poseł na Sejm RP Krzysztof Mikuła stwierdził, że temat 

Tramwajów Śląskich pojawił się w jego działalności publicznej kiedy był 
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jeszcze radnym. Przypomniał, że brał czynny udział w pracach nad nowelizacją 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Konsultował się często 

w tej sprawie z Prezydentem Piotrem Uszokiem.  

Udało się tak znowelizować ustawę, że zarówno tramwaje, przedsiębiorstwa 

ciepłownicze i wodociągowe będą mogły zostać skomunalizowane. 

Poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbył spotkanie wraz z Wojewodą 

Śląskim u Ministra Skarbu właśnie w tej sprawie. W wyniku tego spotkania Pan 

Wojewoda otrzymał pisemne zapewnienie od Ministra Jasińskiego, iż  

z przejęciem „Tramwajów Śląskich” nie będzie żadnych problemów, gdyż 

Ministerstwo także jest tym zainteresowane. Problemy, które mogą opóźnić 

proces przejmowania to akcje pracownicze i wypłata ich ewentualnego 

ekwiwalentu, wielkości pakietu akcji, które MPT będzie musiało zachować  

i pomocy publicznej w zakresie zadłużonego dziś przedsiębiorstwa.  

W nowelizacji ustawy znalazł się zapis o tym, że obejmujący akcje zobowiąże 

się nie zbywać ich w ciągu 5 lat. Ponieważ koncepcja jest taka, że  ma je przejąć 

KZK GOP, mogło by to rodzić problemy. 

Istnieje jednak możliwość ich  zbycia przez gminy, gdyż ustawa w drodze 

uznaniowej Ministerstwa dopuszcza taką sytuację.  

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował Panu Posłowi Mikule za zaangażowanie. 

Miasto jest zainteresowane przejęciem przedsiębiorstwa. Obecnie będzie można 

przygotować projekt pod absorpcję środków unijnych na modernizację taboru 

tramwajowego. 

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że Rada Miasta Katowice podjęła  

w sprawie odpowiednią uchwałę intencyjną już w lutym 2005r. Znane są targi  

i odwlekanie decyzji przez Ministra Skarbu Państwa. Korzystając z obecności 

pana Posła, zapytał dlaczego trwało to tak długo „skoro PIS rządzi naszym 

krajem niepodzielnie”.  

 

Poseł Krzysztof Mikuła wyjaśnił, że podczas podejmowania uchwały 

intencyjnej przez Radę Miasta Katowice nie było możliwości prawnej ich 

przejęcia. Nowelizacja ustawy, przegłosowana została jednogłośnie, gdyż nie 

była to sprawa polityczna. Nie było to zatem też związane z tym „kto rządzi”. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że z jednej strony należy się cieszyć  

z postępów w tej materii, a z drugiej strony mamy świadomość tego, że miasto 

przejmuje odpowiedzialność za kolejny transport, tym razem tramwajowy, który 

będzie angażował także środki budżetu miasta, poza tymi które ewentualnie uda 

się pozyskać z budżetu UE. 

Podziękował Panu Posłowi za przemówienie. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1489/06/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

              w budżecie miasta Katowice na 2006r.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXIV/9/06. 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1490/06/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

                 gminie/miastu.....................dodatkowej pomocy finansowej celem  

                 wsparcia osób  poszkodowanych w wyniku katastrofy (46  

                 projektów uchwał) 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXIV/10/06 będący wzorem dla 46 projektów uchwał. 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał jak wygląda rozdysponowanie kwot 

przeznaczonych przez darczyńców na rzecz pomocy rodzinom ofiar, czy też 

poszkodowanym. Czy przekazano już wszystkie pieniądze. 

 

Zastępca Skarbnika Pani Barbara Balcarczyk stwierdziła, że środki 

zabezpieczone w budżecie wynosiły 1 mln 301 tys. 500 zł. Na pomoc dla ofiar 

śmiertelnych rozdysponowano 776 tysięcy zł., natomiast dla osób 

poszkodowanych w tragedii  435 tysięcy zł. Razem rozdysponowano 1 mln 211 

tys. zł. Pozostała jeszcze kwota 90 tys. 500 zł.  
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Od osób fizycznych,  prawnych  i innych instytucji dysponent jakim jest MOPS 

otrzymał 105 tys. 476 zł. Rozdysponowano z tego 54 tys. zł, a pozostało jeszcze 

51 tys. 476 zł   

 

Ponieważ treść projektów uchwał jest taka sama, dotyczy jedynie innych gmin/ 

miast i różnych kwot udzielonej pomocy Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie kolejne projekty uchwał dotyczące udzielenia  pomocy rodzinom 

ofiar w sprawie: 

1) udzielenia gminie Będzino dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1491/06/ 

 

2) udzielenia miastu Bielsko – Biała dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1492/06/ 

 

3) udzielenia gminie Bobrowo dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1493/06/ 

 

4) udzielenia miastu Bytom dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

10.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1494/06/ 

 

5) udzielenia miastu Chorzów dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

20.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 
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/Uchwała LXIV/1495/06/ 

 

6) udzielenia gminie Czersk dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1496/06/ 

 

7) udzielenia miastu Dąbrowa Górnicza dodatkowej pomocy finansowej 

w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1497/06/ 

 

8) udzielenia miastu Gdańsk dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1498/06/ 

 

9) udzielenia gminie Górzno dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1499/06/ 

 

10) udzielenia gminie Jasień dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1500/06/ 

 

11) udzielenia gminie Jeżewo pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy.  
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1501/06/ 

 

12) udzielenia miastu Kalisz dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1502/06/ 

 

13) udzielenia gminie Komprachcice dodatkowej pomocy finansowej 

w kwocie 15.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1503/06/ 

 

14) udzielenia miastu Koszalin dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1504/06/ 

 

15) udzielenia miastu Lubań dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1505/06/ 

 

16) udzielenia miastu Łeba dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1506/06/ 
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17) udzielenia miastu Marki dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000  zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1507/06/ 

 

18) udzielenia gminie Miedzichowo dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1508/06/ 

 

19) udzielenia gminie Miedźna dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 10.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1509/06/ 

 

20) udzielenia gminie Nowy Tomyśl dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1510/06/ 

 

21) udzielenia miastu Opole dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1511/06/ 
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22) udzielenia miastu Piekary Śląskie dodatkowej pomocy finansowej 

w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1512/06/ 

 

23) udzielenia gminie Pieniężno dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1513/06/ 

 

24) udzielenia miastu Piotrków Trybunalski dodatkowej pomocy 

finansowej w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych 

w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1514/06/ 

 

25) udzielenia gminie Płońsk dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1515/06/ 

 

26) udzielenia gminie Pruszcz Gdański dodatkowej pomocy 

finansowej w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych 

w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1516/06/ 
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27) udzielenia gminie Pszczółki dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1517/06/ 

 

28) udzielenia gminie Puck dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1518/06/ 

 

29) udzielenia miastu Rybnik dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1519/06/ 

 

30) udzielenia miastu Rzeszów dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1520/06/ 

 

31) udzielenia miastu Siemianowice Śląskie dodatkowej pomocy 

finansowej w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych 

w wyniku katastrofy.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1521/06/ 
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32) udzielenia miastu Sosnowiec dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 15.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1522/06/ 

 

33) udzielenia gminie Strzelce Opolskie dodatkowej pomocy 

finansowej w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych 

w wyniku katastrofy. 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1523/06/ 

 

34) udzielenia gminie Środa Śląska dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł  celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1524/06/ 

 

35) udzielenia miastu Świętochłowice dodatkowej pomocy finansowej 

w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1525/06/ 

 

36) udzielenia gminie Trąbki Wielkie dodatkowej pomocy finansowej 

w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1526/06/ 
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37) udzielenia miastu Tychy dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

10.000 zł  celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1527/06/ 

 

38) udzielenia miastu Wrocław dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1528/06/ 

 

39) udzielenia miastu Żarów dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1529/06/ 

 

Przewodniczący Rady poddał także pod głosowanie następujące projekty 

uchwał dotyczące udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w katastrofie  

w sprawie: 

 

1) udzielenia miastu Będzin dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1530/06/ 

 

2) udzielenia miastu Bytom dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1531/06/ 
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3) udzielenia gminie Dobrzeń Wielki dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 10.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1532/06/ 

 

4) udzielenia miastu Kraków dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1533/06/ 

 

5) udzielenia gminie Łysomice dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1534/06/ 

 

6) udzielenia miastu Mysłowice dodatkowej pomocy finansowej w 

kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1535/06/ 

 

7) udzielenia miastu Wrocław dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 

5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXIV/1536/06/ 
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Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji  

                 i przekształcenia komórek organizacyjnych Samodzielnego  

                 Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                 w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/11/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i wobec braku 

uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1537/06/ 

 

Prezydent Piotr Uszok przeprosił i opuścił obrady sesji z powodu pilnych 

obowiązków służbowych. 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian  

                 w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/12/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały i wobec braku 

uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1538/06/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 przyjęcia do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji  

                 rządowej p.n. „Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo- 

                 Gaśniczej w Katowicach Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej  

                 i Szopienickiej” oraz jego współfinansowania. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/13/06. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisje Skarbu oraz 

Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  

i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1539/06/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki  

                 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

                 w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXIV/14/06. 

Komisje Skarbu oraz Gospodarki Komunalnej zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Radny Leszek Piechota poprosił o wyjaśnienie czy powołanie Spółki nie 

spowoduje wzrostu cen wody. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że w obecnym stanie prawnym nie 

spowodują. 

Przewodniczący Rady dodał, że o cenach wody decyduje także  w jakimś 

sensie Rada Miasta. 

 

Radny Leszek Piechota stwierdził, że to Prezydent  opiniuje stawki cen 

przedstawione przez RPWiK, a Rada może je uznać bądź odrzucić, Sama  nie 

proponuje cen. 

 

Przewodniczący Rady podsumował, że powołanie spółki nie będzie miało 

bezpośredniego przełożenia na ceny wody w mieście. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1540/06/ 

 

Punkt  15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu  
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                    Dziecka  Nr 2 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/15/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter  przypomniał, że Komisja Spraw 

Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1541/06/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania  

                 i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom  

                 i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby  

                 fizyczne i prawne. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/16/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisje Skarbu oraz 

Edukacji zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały i wobec braku uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1542/06/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie  

                 przystąpienia miasta Katowice w obszarze dzielnicy Kostuchna  

                 w rejonie ulic: Hierowskiego, Zabłockiego i Krupińskiego  

                 w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/17/06. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Andrzej Szady 

poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 
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/Uchwała nr LXIV/1543/06/ 

 

Punkt 17a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                    objęcie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

                    w upadłości w zamian za wierzytelności Miasta Katowice  

                    z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu czynszu za  

                    wynajem pomieszczeń przy ul. Młyńskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Wojciech Boroński poinformował, że 

Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr LXIV/1544/06/ 

 

Punkt 17b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia              

                    warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Elżbieta 

Cebula  poinformowała, że Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr LXIV/1545/06/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie skarg: 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani S S 

z dnia 13 czerwca 2006r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/18/06. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Spraw 

Obywatelskich i Społecznych  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1546/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W K 

na działalność Prezydenta Miasta Katowice  

w zakresie gospodarowania terenami rekreacyjnymi i terenami zieleni 

miejskiej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/18a/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że rozumie tryb postępowania w sprawie 

omawianej skargi oraz jej rozstrzygnięcie. 

Nawiązała jednak do tego, że w lipcu składała wniosek do Prezydenta w sprawie 

omawianego skweru znajdującego się we władaniu miasta, a nie Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  Nie otrzymała w zasadzie satysfakcjonującej  

odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania. Wie, że mieszkańcy czują się 

ignorowani przez miasto w swoich prośbach dotyczących uporządkowania tego 

skweru i dlatego wstrzyma się od głosu w omawianej sprawie. 

 

Radna Stanisława Wermińska zauważyła, że sprawa była przedmiotem 

badania przez Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska UM Zofii Muc, którzy nie stwierdzili żadnych 

nieprawidłowości. Teren będący we władaniu miasta został uporządkowany. 

 

Wobec braku dalszych uwag i  zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 24 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 

głosie wstrzymującym się. 

 

/Uchwała nr LXIV/1547/06/ 



Strona 24 protokołu 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J K na 

działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXIV/18b/06. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że Komisja Spraw 

Obywatelskich i Społecznych  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXIV/1548/06/ 

 

Punkt 19 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na 

złożone przez siebie interpelacje. 

 

Radna Halina Kańtoch nawiązując do złożonej przez siebie interpelacji  

w sprawie zapewnienia mieszkańcom Katowic bezpieczeństwa zdrowotnego  

w związku z falą upałów, stwierdziła, że klęski mogą być różnego rodzaju  

i należy przewidzieć na nie środki w budżecie miasta. Jeżeli pozostaną one nie 

wykorzystane, to można przeznaczyć je na inny cel. Interpelacja miała zwrócić 

uwagę na konieczność zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa w tego typu 

ekstremalnych, nieprzewidzianych sytuacjach. 

 

Przewodniczący Rady poinformował , że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

interpelacje następujących radnych: 

 

1/ radnego Jerzego Dolinkiewicza  w sprawie uporządkowania terenu 

     przylegającego do budowanego ogrodzenia Szkoły Muzycznej od strony ul.  

     Szwoleżerów oraz  dokończenia wykonywanej drogi dojazdowej do  

     Zespołu Szkól Artystycznych na osiedlu Tysiąclecia. 

 

2/ radnej Jolanty Karlickiej-Chmiel  w sprawie interwencji w związku z dużą  

    ilością kolizji samochodowych na skrzyżowaniu ul. Roździeńskiego przy  

    skręcie do hipermarketów Carefour i Castorama. 

 



Strona 25 protokołu 

 

Przewodniczący Rady odczytał także projekt uchwały przekazany przez 

radnego Leszka Piechotę w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego 

przejęcie przez Miasto Katowice obowiązków właścicieli nieruchomości  

w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości. 

   

Punkt 20 Zapytania radnych.  

 

Radny Tomasz Szpyrka stwierdził, że złoży ponowną interpelacje w sprawie 

Parku Kościuszki, gdyż udzielona odpowiedź nie zadowala go. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Chmieliński w imieniu Rady Miasta złożył 

Przewodniczącemu Rady Jerzemu Forajterowi najlepsze życzenia z okazji 

przypadających w dniu wczorajszym  urodzin. 

Przewodniczącemu Rady wręczono kwiaty. 

 

Punkt 21 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał informację program spotkania miast 

partnerskich Katowice- Ostrawa- Koszyce- Miszkolc w dniach 7-9 września 

2006r.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wraz z Wiceprezydent Grażyną Szołtysik 

poczęstowały radnych bochenkiem chleba upieczonym z mąki z uroczystych 

dożynek, które tradycyjnie odbyły się  w Katowicach Podlesiu w dniu 

wczorajszym. 

 

Punkt 22 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady 

LXIV sesji Rady Miasta Katowice o godz. 15.15. 

 

                                                                                Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter 


