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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXV sesji. 

 

Data sesji:  28 września  2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.15. 

Numery podjętych uchwał: LXV/1549/06 – LXV/1588/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Jerzy Dolinkiewicz i radny Stefan Gierlotka 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Czakon  

 radny Jerzy Dolinkiewicz 

 radny Stefan Gierlotka 

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, 

nr 3    Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca oświadczeń  

           majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia. 

 

 

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

        1/ Grażyna Adamek 

      2/  Marek Chmieliński 

      3/  Tomasz Szpyrka 

      4/  Marek Szczerbowski 

      5/  Andrzej Zydorowicz 
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Porządek obrad LXV sesji Rady Miasta Katowice 

w dniu 28 września 2006r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z  LXIV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2006r.” oraz „Informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto 

pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2006r.”. 

7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia nowych akcji w ramach 

      kolejnej emisji akcji w spółce „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. 

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

Katowice na 2006r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za rok 2005. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego 

pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta 

Katowice obwodów głosowania w szpitalach, w zakładzie pomocy społecznej 

oraz w areszcie śledczym, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta 

Katowice zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta 

Katowice. 

13. Skreślony. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i 

Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2007-2013. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu 

założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach, poprzez przekazanie majątku 

ruchomego zlikwidowanego Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu 

założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach, poprzez przekazanie majątku 
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ruchomego zlikwidowanego Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu 

założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej 

w Katowicach, poprzez przekazanie majątku ruchomego zlikwidowanego 

Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu 

założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, poprzez przekazanie 

majątku ruchomego zlikwidowanego Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Uwierz 

w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery” w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 1.6 – „Integracja i 

reintegracja zawodowa kobiet”. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w dzielnicy Koszutka - Bogucice w Katowicach ograniczonego: Al. 

W. Korfantego, ul. Katowicką, ul. Markiefki i Al. W. Roździeńskiego. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Katowice. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z obsługi finansowo-

księgowej oraz inwestycyjnej i remontowej Zespołu Obsługi Jednostek 

Oświatowych w Katowicach niektórych szkół, zespołów szkół i placówek. 

23. Skreślony. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki 

Pomocniczej Nr 19 Piotrowice- Ochojec. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice- 

Ochojec w przedmiocie nadania Statut. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie/ 

miastu...............pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w 

wyniku katastrofy ( 11 projektów uchwał) 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie/ 

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

poszkodowanych w wyniku katastrofy ( 4 projekty uchwał). 

27a/Rozpatrzenie projektu uchwały 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. 

28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych. 
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28a/Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca oświadczeń majątkowych  

       złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2005r. 

29. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- Pani U M- W  

- Pana A P  

- Pana M N 

- Pana Z Z  

- Pani A R  

- Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej  

- Pana E B  

30. Interpelacje. 

31. Zapytania radnych. 

32. Komunikaty i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.  
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Przebieg obrad. 

 

  Punkt 1 Otwarcie sesji. 

    

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXV Sesji Rady 

Miasta. 

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 LXV sesji Rady Miasta Katowice, sekretarzami sesji zostali wybrani: 

radny Jerzy Dolinkiewicz oraz radny Stefan Gierlotka. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Do składu Komisji Uchwal i Wniosków Rada Miasta Katowice powołała 

Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Czakona oraz sekretarzy sesji.  

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian do 

przedstawionego radnym wcześniej porządku obrad LXV sesji: 

 

1/ dopisanie punktu 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia  

     nowych akcji w ramach kolejnej emisji akcji w spółce „Górnośląskie  

     Towarzystwo Lotnicze” S.A., 

2/ skreślenie punktu 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

    o lokalizacji salonu gier na automatach dla Bingo Centrum Sp. z o.o. z siedzibą  

    w Katowicach przy ul. Ordona 7, 
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3/ skreślenie punktu 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowała  

    Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury „Szopienice- 

    Giszowiec”, 

4/ dopisanie punktu 27a/ Rozpatrzenie projektu uchwały 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, 

5/ dopisanie punktu 28a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca  

    oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za  

    2005r. 

 

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

głosowanie zmiany w porządku obrad LXV sesji. 

 

Zmiany zostały przyjęte przy bezwzględniej większości głosów, tj. przy                

26 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół              

z posiedzenia LXIV 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 LXIV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z LXIV sesji Rady przyjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 29 sierpnia do 21 września 2006 r.   

 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o  

               przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze  

                2006r.” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu  

                finansowego samorządowych  instytucji kultury i samodzielnych  

                publicznych zakładów  opieki zdrowotnej, wobec których Miasto  
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                pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2006r”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/6/06 wraz z załącznikami. 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, podobnie jak 

pozostałe branżowe komisje Rady. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

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

 

/Uchwała nr LXV/1549/06/ 

 

Punkt 7a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia nowych akcji  

                  w ramach kolejnej emisji akcji w spółce „Górnośląskie  

                  Towarzystwo Lotnicze” S.A.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/7a/06. 

Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 23 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXV/1550/06/ 

 

Punkt 8 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 LXV/8/06. 

Komisje Skarbu, Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

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

 

/Uchwała nr LXV/1551/06/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

               z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta  

               Katowice za rok 2005. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/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 LXV/1552/06/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia związku  

                międzygminnego pod nazwą  „Górnośląski Związek  

                Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/10/06. 

Komisja Organizacyjna oraz Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowały projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że zaproponowana treść nowego Statutu 

zawiera uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Urzędem Wojewódzkim 

oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

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

 

/Uchwała nr LXV/1553/06/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie  

                 miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, w zakładzie  
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                 pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym, dla  

                 przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Katowice  

                 zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/11/06. 

Komisja Spraw Obywatelskich 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 LXV/1554/06/ 

 

Punkt 12  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku  

                  od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie  

                  nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność  

                  gospodarczą na terenie miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/12/06. 

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 LXV/1555/06/ 

 

Punkt 13 Skreślony. 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  

                Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata  

                2007-2013. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/14/06. 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 
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Radna Halina Kańtoch poinformowała, że Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej wstrzyma się od głosu w sprawie projektu uchwały. Program 

wytycza dobry kierunek, jednak powinien być uchwalony przez następną Radę 

Miasta. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXV/1556/06/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                 założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach,  

                 poprzez przekazanie majątku ruchomego zlikwidowanego                

                 Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/15/06. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXV/1557/06/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                 założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach,  

                 poprzez przekazanie majątku ruchomego zlikwidowanego                

                 Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/16/06. 
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Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXV/1558/06/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                 założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

                 Długoterminowej w Katowicach, poprzez przekazanie majątku  

                 ruchomego zlikwidowanego  Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/17/06. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXV/1559/06/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu  

                 założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”,  

                 poprzez przekazanie majątku ruchomego zlikwidowanego                

                 Szpitala im. J. Śniadeckiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/18/06. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXV/1560/06/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji  

                 projektu „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery”  

                 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój  

                 Zasobów Ludzkich- Działanie 1.6- „Integracja i reintegracja  

                 zawodowa kobiet”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/19/06. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 24 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXV/1561/06/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Koszutka- 

                 Bogucice w Katowicach ograniczonego: Al. Korfantego, ul.  

                 Katowicką, ul. Markiefki i Al. W. Roździeńskiego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/20/06. 

 

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 25 głosach „za”. 
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/Uchwała nr LXV/1562/06/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze    

                 socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta  

                 Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/21/06. 

 

Komisja Edukacji 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 LXV/1563/06/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z obsługi  

                 finansowo-księgowej oraz inwestycyjnej i remontowej Zespołu  

                 Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach niektórych szkół,  

                 zespołów szkół i placów. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/22/06. 

 

Komisja Edukacji  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 LXV/1564/06/ 

 

Punkt 23 Skreślony. 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu  

                 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/24/06. 

 

Komisja Organizacyjna  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 LXV/1565/06/ 

 

Punkt 25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia  

                 konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta  

                 Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec w przedmiocie nadania  

                 Statutu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/25/06. 

 

Komisja Organizacyjna  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 LXV/1566/06/ 

 

Punkt 26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

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

                 wsparcia osób  poszkodowanych w wyniku katastrofy (11  

                 projektów uchwał) 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

wzór (druk sesyjny nr LXV/26/06).  

Komisja Skarbu zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

 

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

miast i różnych kwot udzielonej pomocy Przewodniczący Rady poddał pod 
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głosowanie kolejne projekty uchwał dotyczące udzielenia  pomocy 

poszkodowanym, w sprawie: 

1) udzielenia miastu Bieruń pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1567/06/ 

 

2) udzielenia gminie Brzozów pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1568/06/ 

 

3) udzielenia gminie Dąbie pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1569/06/ 

 

4) udzielenia miastu Dębica pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1570/06/ 

 

5) udzielenia gminie Domaszowice pomocy finansowej w kwocie 

3.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1571/06/ 

 

6) udzielenia gminie Goleniów pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 



Strona 16 protokołu 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1572/06/ 

 

7) udzielenia gminie Jasień pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1573/06/ 

 

8) udzielenia gminie Sadki pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł 

celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1574/06/ 

 

9) udzielenia miastu Stronie Śląskie pomocy finansowej w kwocie 

1.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1575/06/ 

 

10) udzielenia gminie Toszek pomocy finansowej w kwocie 

3.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1576/06/ 

 

11) udzielenia gminie Kołaczyce pomocy finansowej w kwocie 

1.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1577/06/ 
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Punkt 27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

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

                 wsparcia osób  poszkodowanych w wyniku katastrofy  

                 ( 4 projekty uchwał). 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

wzór (druk sesyjny nr LXV/27/06).  

Komisja Skarbu zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

 

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 dodatkowej pomocy 

finansowej, w sprawie: 

 

1/ udzielenia miastu Dąbrowa Górnicza dodatkowej  pomocy finansowej  

     w kwocie 4.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku  

     katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1578/06/ 

 

2/ udzielenia gminie Dobrzeń Wielki  dodatkowej pomocy finansowej  

     w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku  

     katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1579/06/ 

 

3/ udzielenia miastu Ruda Śląska dodatkowej pomocy finansowej  

    w kwocie 5.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku  

    katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1580/06/ 

 

4/ udzielenia gminie Lądek Zdrój dodatkowej pomocy finansowej  

    w kwocie 4.000 zł celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku  



Strona 18 protokołu 

 

    katastrofy. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 

 

/Uchwała LXV/1581/06/ 

 

Punkt 27 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały 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. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXV/27a/06. 

 

Radny Leszek Piechota przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Miasto Katowice od kilku lat boryka się z poważnym problemem nie 

uprzątniętych z błota, śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. 

Zgodnie z obowiązują ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika, który 
stanowi wyodrębnioną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego 
położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości (za wyjątkiem chodników 
gdzie jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych). Jednakże w wyniku powtarzających się anomalii 
pogodowych, szczególnie w okresie zimowym, związanych z dużą ilością 
śniegu, naprzemiennymi odwilżami i mrozami (zalegające warstwy lodu) ww. 
obowiązek jest w wielu przypadkach niemożliwy do bieżącego wykonania przez 
tychże właścicieli. Jest to spowodowane tym, że często właściciele nie 
dysponują odpowiednim sprzętem technicznym oraz przeszkolonymi 
pracownikami do realizacji ww. obowiązków ustawowych. W przypadku 
indywidualnych właścicieli nieruchomości mamy do czynienia z problemem ich 
dyspozycji czasowej (własna praca zawodowa) do wykonywania wspomnianych 
prac porządkowych, a także ich możliwościami fizycznymi (często są to osoby 
chore lub w podeszłym wieku). 

Jednakże wspomniana ustawa daje możliwość przejęcia przez Radę gminy w 
drodze Uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w 
przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, obowiązków od właścicieli 
nieruchomości wskazanej w art. 5 ust. 1 pkt 4. Co jest okolicznością o tyle 
istotną, że do zadań własnych gminy należą (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy) sprawy „...utrzymania czystości i 
porządku” będących jedną z form zaspakajania potrzeb wspólnych. 

Poszukując optymalnego rozwiązania tego problemu, zwracamy się do 
mieszkańców z propozycją związaną z wprowadzeniem w drodze referendum 
zryczałtowanej opłaty za bieżące uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu i lodu 
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oraz innych zanieczyszczeń z chodników, które ponosić będą właściciele 
nieruchomości. 
 
Prezydent Piotr Uszok poinformował, że problem poruszony w projekcie 
uchwały dotyczy wielu miast, nie tylko Katowic. W Sejmie prowadzone są 
prace nad projektem ustawy, która umożliwi bez organizowania referendum 
podjęcie koniecznych czynności w sprawie. 
Zwrócił uwagę na dwa aspekty. W referendum wypowiadają się wszyscy 
mieszkańcy, a w istocie regulacja będzie dotyczyła określonej liczby właścicieli 
nieruchomości. Właśnie do nich należałoby się zwrócić, czy będą oni chcieli 
ponieść określone koszty z tytułu wykonywania ich obowiązków przez miasto. 
Uważa, że to nie ogół mieszkańców miasta powinien się wypowiadać na temat 
tego czy określone grono osób będzie obciążone dodatkową opłatą. 
Generalnie Prezydent nie neguje zaproponowanego trybu postępowania, gdyż 
problem istnieje. Jest to jednak działanie zbyt pośpieszne aby właściwie się do 
niego przygotować. 
Zaproponowane rozwiązania uwzględniają jedynie aspekt czyszczenia 
chodników, nie wiadomo natomiast co będzie z odbiorem śmieci. Większym 
problemem jest bowiem przejście na zryczałtowane opłaty odpadów od 
mieszkańców. Ten problem sprowadza się jednak w istocie do opodatkowania 
mieszkańców. Wówczas to miasto będzie mogło przejąć wszystkie obowiązki, 
ogłosić przetarg i w imieniu mieszkańców samo będzie za zbiórkę opadów 
płaciło. 
Poprosił o zdjęcie punktu z porządku obrad, gdyż sprawa jest nieprzygotowana  
i wymaga dalszych uzgodnień.  
Prezydent odniósł się także do słów Pani radnej Haliny Kańtoch, przy 
omawianiu programu zdrowotnego. Stwierdziła ona wówczas, że obecna Rada 
nie powinna podejmować uchwał, których realizacja spocznie już na kolejnej 
Radzie Miasta. To jest właśnie taki przypadek. 
Sprawa powinna być rozwiązana systemowo i omówiona z tymi, których ma to 
bezpośrednio dotyczyć. 
Powtórnie wniósł o zdjęcie sprawy z porządku obrad sesji. 
 
Radny Tomasz Czakon na prośbę Przewodniczącego odczytał pismo będące 
stanowiskiem Pana Prezydenta w sprawie projektu uchwały.  
„W pierwszym rzędzie należy podkreślić, iż co prawda przepis art. 6a ust.l 
ustawy pozwala na przejęcie niektórych obowiązków to jednakże racjonalnym 
rozwiązaniem byłoby przejęcie wszystkich obowiązków właścicieli 
nieruchomości wymienionych w powyższym przepisie ustawy. Przemawia za 
tym potrzeba kompleksowego rozwiązania problemu. 
Powszechne objęcie mieszkańców opłatą umożliwi realizację zadań własnych 
gminy związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. 
Ponadto w związku z przygotowywanymi zmianami do ustawy o wprowadzeniu 
podatku, bez ogłaszania referendum - zasadne jest nie podejmowanie działań w 
tym zakresie w obecnym czasie. 
Pomijając aspekt związany z dążeniem do zmiany ustawy zważyć należy, że 
przejęcie przez miasto obowiązku oczyszczania chodników wiąże się nie tylko z 
ponoszeniem kosztów nie zaplanowanych w budżecie na oczyszczanie miasta 
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ale również ponoszeniem odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków. 
Nie mniej istotnym elementem w całej sprawie jest również i to że przejecie 
obowiązków od właścicieli wiąże się z obciążeniem ich stosowną z tego tytułu 
opłatą. 
Koszt oczyszczania chodników, tylko tych, które są elementem dróg 
publicznych szacuje się na ok. 9.000.000,- zł. rocznie ( w szacunkach nie ujęto 
oczyszczania chodników, które stanowią dojścia do budynków, ścieżek, przejść 
przez tereny zieleni itp. oraz wywozu śniegu ). 
Dodatkowo znaczną kwotę stanowić będą wypłaty odszkodowań za wypadki na 
chodnikach oraz konieczność ubezpieczenia i związanych z tym kosztów. 
Wskazać należy, iż przejęcie przez gminę ww. obowiązków stwarza także 
poważne niebezpieczeństwo nielegalnego pozbywania się przez mieszkańców 
dużej ilości odpadów komunalnych. 
Przedłożony projekt, do przedstawienia stanowiska organu wykonawczego, 
zakłada podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy Rady 
Miasta Katowice. Na tej podstawie wyrażam wątpliwość czy proponowana 
inicjatywa jest w rzeczywistości wyrazem woli i intencji mieszkańców. 
Twierdzę tak, albowiem w okresie upływającej kadencji mieszkańcy nie 
zgłaszali tego rodzaju wniosków ani postulatów mimo, że przepisy ustawy 
przewidują taką możliwość. Kwestia ta jest o tyle istotna, jak już wyżej 
wskazano, że rozstrzygniecie w tym względzie pociąga za sobą znaczne koszty 
zarówno po stronie budżetu miasta jak i mieszkańców, a w istocie wyłącznie 
mieszkańców. 
W świetle powyższego proponowany projekt uchwały w mojej ocenie jest 
przedwczesny i wymaga dogłębnych analiz pozwalających w sposób rzetelny i 
wiarygodny ocenić możliwości sprostania przez miasto skutecznemu 
wywiązaniu się z nowych zadań”. 
 

Przewodniczący Rady odczytał wyciąg z protokołu Komisji Gospodarki 

Komunalnej z dnia 27.09.2006r., która nie podjęła rozstrzygnięcia w sprawie 

projektu uchwały, przy głosowaniu: 1 głos „za”, 1 głos sprzeciwu i 7 głosów 

„wstrzymujących się”. 

Zapytał jak zostało postawione pytanie przy głosowaniu Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk 

wyjaśniła, że pytanie brzmiało: „ kto jest za pozytywną opinią do projektu 

uchwały?”. 

Dodała, że w trakcie Komisji zgłoszono szereg zastrzeżeń, m.in. brak analizy 

kosztów tego przedsięwzięcia, brak konkretnych zasad działania, brak wyceny 

szacunkowej obciążenia oraz oceny od czego uzależniona będzie wysokość 

opłaty. Brak jest także szczegółowego przedstawienia mieszkańcom problemu, 

którego referendum ma de facto dotyczyć. Jest to nałożenie na miasto 

dodatkowych obowiązków bez sprawdzenia czy ma ono możliwości techniczne 

ich realizacji. Zastrzeżenia radnych budziła też kwestia budynków 
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wielolokalowych i ewentualnego obciążenia mieszkańców, za co dotychczas 

opłaty pobierają np. spółdzielnie mieszkaniowe. 

 

Przewodniczący Rady podsumował, że wobec wspomnianego głosowania, 

Komisja Gospodarki Komunalnej nie wydała pozytywniej opinii do projektu 

uchwały. 

 

Radny Leszek Piechota potwierdził słowa Prezydenta, że ewentualny podatek 

dotyczyłby wszystkich mieszkańców. Zaprzeczył natomiast aby zwiększały się  

z tego tytułu koszty dla budżetu miasta. Zwiększy się on bowiem o dodatkowe 

środki, które do niego wpłyną od mieszkańców. Obecnie płacą już oni za 

czyszczenie, bo przecież odbywa się ono w mieście na bieżąco w ramach 

spółdzielni mieszkaniowych, KZGM-u, czy wspólnot mieszkaniowych. Sprawa 

zostanie jedynie zmieniona poprzez uregulowanie tego, że to co obecnie wpływa 

do w/w podmiotów, będzie wpływało do miasta. W konsekwencji będzie to 

więc skutkować zmniejszeniem czynszów np. w spółdzielniach 

mieszkaniowych. Ostatecznie suma wynegocjowana przez miasto z firmą 

sprzątającą może być niższa od tej, którą obecnie płacą wspomniane już 

wcześniej spółdzielnie, KZGM, czy wspólnoty mieszkaniowe. 

Jedyną grupą osób, które będą musiały ponieść wyższe opłaty,  mogą być 

właściciele domów jednorodzinnych. 

Co do zarzutu o braku konsultacji z mieszkańcami, radny zasięgał opinii  

z wieloma środowiskami: osobami indywidualnymi, spółdzielniami  

i stowarzyszeniami. Nauczony doświadczeniem, jak wygląda sprzątanie 

chodników i ulic, które są wzajemnie zasypywane i zabrudzane, dostrzega 

potrzebę zmian. Dobrze byłoby gdyby jedna ekipa sprzątała ulice i ta sama 

sprzątała chodniki. Obecnie mamy kilku wykonawców. Część środków 

przechodzi przez Zakład Zieleni Miejskiej, część przez KZGM, inne przez firmy 

wyłonione w drodze przetargów. Miasto zabezpiecza milionowe kwoty na 

sprzątanie i odśnieżanie miasta.  

Ustawa dopuszcza aby każde z obowiązków, które właściciele mają wykonywać 

było przedmiotem referendum całościowego lub indywidualnego.  

W omawianym przypadku projektodawca odwołał się do referendum 

indywidualnego. Termin nie jest zbyt krótki, gdyż jego organizację określa 

ustawa. Jest to termin określony na 50 dni po podjęciu uchwały. Praktyka 

pokazuje, że ważność takiego referendum powiązana jest z tym, iż odbywa się 

ono łącznie z wyborami do parlamentu, samorządu lub innymi wyborami.  

W wymienionych przypadkach jest bowiem zachowana frekwencja, która  

w referendach wynosić  powinna 30 %. Ponadto przeprowadzenie referendum  

w dniu wyborów powoduje obniżenie kosztów. Zarzut polityczny związany z 

pytaniem czy referendum powinno się łączyć z wyborami samorządowymi jest o 
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tyle nie trafiony, że Klub PO złożył swój wniosek w dniu 1 września br., kiedy 

jeszcze nie był znany termin wyborów do rad gmin. 

Co do przygotowywanej przez Sejm nowelizacji ustawy, to uważa, że nie ma na 

co czekać, tylko „ wziąć sprawy w swoje ręce”.  

Skutki mogą być tylko pozytywne: lepsza organizacja służb, większa możliwość 

rozwiązywania przez miasto anomalii pogodowych  i w konsekwencji także 

zmniejszenie kosztów, poprzez obniżenie czynszów oraz zwiększenie miejsc 

pracy z powodu zatrudnienia dodatkowej, licznej grupy osób zatrudnionych do 

sprzątania miasta. 

 

Radny Henryk Adler stwierdził, że problem nie jest nowy. Widzi dużą 

przydatność zaproponowanych rozwiązań w domach jednorodzinnych. 

Tam gdzie obowiązek sprzątania spoczywa na spółdzielniach mieszkaniowych , 

czy też wspólnotach mieszkaniowych, przebiega to bardzo sprawnie. Nie jest to 

bowiem sprawa tylko chodnika ale także zagospodarowania zieleńców. Co do 

propozycji zwiększenia zatrudnienia, należy zauważyć, że być może będą 

musiały równocześnie nastąpić zwolnienia osób zatrudnionych w celu sprzątania 

przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Uważa, że jest zbyt mało czasu aby rozwiązać wszystkie problemy natury 

ekonomicznej, organizacyjnej i technicznej. 

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że referendum jest formą demokracji 

bezpośredniej. Obecnie Katowice są niestety brudnym miastem. Referendum 

pomyślane zostało jako możliwość pobudzenia aktywności społecznej. Przy 

obecnej sytuacji wyborczej można spodziewać się, że frekwencja wyborcza 

będzie niska. Włączenie w wybory sprawy referendum może spowodować, że 

ludzie uwierzą, iż coś od nich zależy i mają na coś wpływ. 

Poprosiła aby podczas głosowania nad projektem uchwały wziąć pod uwagę 

także ten aspekt. 

 

Radny Andrzej Raj zauważył, że chyba każdy mieszkaniec Katowic na pytanie 

czy chce aby było czysto w Katowicach, oczywiście odpowie „tak”. Podobnie  

jak w przypadku pytania „czy ma to ktoś posprzątać za mnie, czy też mam to 

zrobić ja”, odpowiedź także brzmi: „ktoś za mnie”. Problem jest poważny i nie 

sprowadza się tylko do pytania kto ma sprzątać: miasto czy też inne podmioty.  

Chodzi bowiem o to czy pytanie postawione mieszkańcom jest właściwie 

zadane i czy posiadamy wszystkie odpowiedzi na postawione w pytaniu 

problemy. 

Obecnie tysiące gospodarzy sprząta należące do nich posesje.  

W zakładanym przez referendum rozwiązaniu, w czasie np. opadów śniegu, 

rzesze ludzi zatrudnionych przez miasto będą musiały chodzić i odśnieżać 
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świeży śnieg. Pozostali mieszkańcy będą się czuli zwolnieni z tego obowiązku. 

Stwierdzą, że skoro zapłacili, to niech robi to miasto. 

Uważa, że sprawa nie została dobrze przygotowana. Stwierdził, żeby nie robić  

z siebie pośmiewiska. 

Należy zapytać jakie sprawa będzie miała skutki dla budżetu miasta. Zapytał 

dlaczego nie stanęło to na Komisji Skarbu. 

Uważa, że jeżeli ustawa sejmowa nie rozstrzygnie poruszanych obecnie kwestii, 

konieczne stanie się sięgnięcie  po referendum. Należy jednak zapytać jak to 

przeprowadzić i znać odpowiedzi na zadane pytania. W istocie bowiem nie 

chodzi o to co miasto ma robić, bądź nie. Jest to sprawa wprowadzenia 

dodatkowego podatku i nałożenia dodatkowych obowiązków na miasto. Istnieje 

jeszcze problem kto będzie za całość sprawy odpowiedzialny. Właściciele 

szybko uwolnią się od dotychczasowego obowiązku sprzątania swoich posesji.  

Po przeprowadzeniu szacunków związanych z kosztem całej operacji, przy 

strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta oraz środkach zapewnionych  

w budżecie na ten cel, może się okazać, że koszty wzrosły w stosunku do 

dotychczasowych rozwiązań. 

Poprosił więc o dogłębne przeanalizowanie problemu, ze wszystkimi jego 

konsekwencjami. 

 

Radny Wojciech Boroński stwierdził, że sam zarządza nieruchomością i jako 

praktyk wie, iż wokół jego posesji wszystko jest posprzątane, a zimą 

odśnieżone, co jest zasługą pełnej poświęcenia i odpowiedzialności dozorczyni, 

która robi to, czego obok w innych posesjach nie wykonuje już tak rzetelnie 

KZGM.  

Przy zaproponowanym rozwiązaniu ludzie będą się zastanawiali gdzie poszły 

ich pieniądze, gdyż miasto nie da rady zrobić tego co poszczególni gospodarze. 

Przypomniał, że w latach 90-tych  system oczyszczania miasta wyglądał w ten 

sposób, iż było zakontraktowanych około 300 samochodów gotowych do akcji. 

W myśl nowego pomysłu, ludzie będą oczekiwali, że miasto zatrudni ogromną 

ilość ludzi, którzy „ w każdej chwili będą w gotowości, pada czy nie”. Stworzy 

to ogromne koszty dla miasta, a mieszkańcy będą się czuli zwolnieni  

z obowiązków jakiegokolwiek sprzątania.  

Obecnie wiadomo za co odpowiadają konkretne osoby. 

Zauważył, że z jednej strony chcemy rozbić takie molochy jak KZGM, jako 

niewydolny, a z drugiej oczekujemy, iż miasto będzie zajmowało się 

sprzątaniem w każdym fragmencie miasta. Nie zna takich rozwiązań w żadnym 

kraju europejskim, czy też w Stanach Zjednoczonych.  

Radny uważa, że jeżeli uporamy się z problemem psich odchodów, to  

i z odpadami oraz odśnieżaniem sobie poradzimy. 
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Radna Halina Kańtoch zauważyła, że nie wiadomo jaki będzie wynik 

referendum. Zaufajmy jego wynikom. Być może chodzi też o to, że miasto 

posiada instrumenty prawne w tej sprawie i nie potrafi ich należycie 

wykorzystać. 

 

Radny Tomasz Czakon zapytał projektodawcę czy w porównywalnych do 

Katowic miastach wprowadzono już takie rozwiązania, a jeżeli tak to jak one 

funkcjonują oraz jaka byłaby wielkość zryczałtowanej opłaty, jak również  

według jakich zasad byłaby naliczana. 

Dodał, że referendum wymagałoby powołania nowych komisji, gdyż nie 

mogłyby być obsługiwane przez komisje powołane do wyborów 

samorządowych. W związku z tym i frekwencja i koszty mogłyby nie być takie 

jak oczekiwane. Ktoś kto pójdzie na wybory samorządowe, nie koniecznie 

pójdzie  także na referendum. 

 

Radny Andrzej Szady zwrócił uwagę na koszty każdego stanowiska pracy, 

które wiążą się z  ponoszeniem przez pracodawcę wszystkich wymaganych 

składek pracowniczych. Powołał się na wychowanie obywatelskie.  

Kiedyś prowadzono prace społeczne. Uważa, że to, iż jedne miasta są czyste,  

a inne nie,  nie jest jedynie zasługą władz miast, ale w równym stopniu także 

obywateli tych miast.   

Zaprotestował jakoby całe Katowice były brudne. Tam gdzie ludzie sprzątają, 

nie należy ich pozbawiać tego obowiązku.  

Stwierdził, że jest także przeciwny łączeniu referendum z wyborami lokalnymi. 

Uważa bowiem, że jeżeli problem jest istotny dla mieszkańców, to przyjdą oni 

na referendum bez konieczności łączenia go z terminem innego głosowania. 

 

Radny Adam Warzecha odwołał się do zarzutu, że rozwiązanie odbierze pracę 

osobom zatrudnionym przez np. spółdzielnie mieszkaniowe. Zaprzeczył, gdyż 

chodzi o drogi miejskie, a nie osiedlowe.  

Wpływ opłaty do budżetu miasta spowoduje możliwość zwiększenia miejsc 

pracy.  

Co do Komisji Skarbu i braku jej opinii w sprawie projektu uchwały, to Klub 

PO nie wie dlaczego Przewodniczący Rady nie skierował sprawy na posiedzenie 

wymienionej Komisji. Jeżeli chodzi o niewiadome koszty wykonania, powołał 

przykłady wielu podjętych już uchwał Rady, których koszty wykonania nie były 

znane. Ostatnio dotyczyło to np. Spółki wodnej, czy też Tramwajów Śląskich. 

Stwierdził, że propozycja jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu. Klub 

PO otwarty jest na inne propozycje.  

Dodał, że Urząd Miasta jest dostawcą usług komunalnych, a mieszkaniec jest 

klientem, który oczekuje, że w mieście będzie czysto. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wytłumaczył dlaczego nie skierował 

projektu uchwały na Komisję Skarbu. Projektodawca nie dołączył bowiem 

informacji o tym jakie skutki finansowe pociągnie  za sobą zaproponowane 

rozwiązanie. 

Poprosił o wyjaśnienie następującej kwestii. Proponuje się wydzielić tereny 

spółdzielcze spod oczyszczania miejskiego. Pytanie zadane w referendum 

dotyczy z kolei wszystkich mieszkańców Katowic. Uważa, że takie pytanie 

powinno zawierać także informację, iż wprowadza się dodatkowe obciążenie 

fiskalne względem mieszkańców. Zadanie jednak takiego pytania w dniu 

wyborów radnych, wydaje się co najmniej dziwne. 

 

Radny Adam Warzecha wyjaśnił, że w uzasadnieniu jest stwierdzenie, iż 

mowa jest o drogach publicznych. Drogi osiedlowe takimi drogami nie są.  

Co do łączenia referendum z wyborami, to chodzi jedynie o zapewnienie 

skuteczności takiego referendum. Zawsze można taki zarzut postawić. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że 15 września został przedstawiony w 

Sejmie projekt ustawy, który wyłącza omawiane sprawy z referendum. Projekt 

będzie przedstawiony na październikowej wspólnej Komisji Rządu  

i Samorządu. 

 

Radny Andrzej Raj powtórzył, że jest szereg argumentów za tym, iż nad 

projektem uchwały należy jeszcze popracować. Poprosił wnioskodawcę o to, 

aby nie głosować przedstawionego projektu na dzisiejszej sesji i pracować nad 

nim dalej. Będzie to robiła już nowa Rada Miasta.  

Łatwo jest przygotować projekt referendum, gorzej z jego skutkami.  

Poprosił ponownie o nie rozstrzyganie sprawy w dniu dzisiejszym. 

 

Radny Adam Warzecha odniósł się do wypowiedzi Pana Prezydenta. Obawia 

się o kadencyjność obecnego Sejmu i w związku z tym wyraził obawę,  

iż  zaproponowany projekt ustawy „pójdzie nie uchwalony do kosza”. 

 

Radna Halina Kańtoch potwierdziła, że w przypadku projektów ustaw jest tak, 

że jeżeli nie zostaną podjęte, to nie zawsze się do nich wraca. 

Uważa, że propozycja aby projekt uchwały zdjąć z porządku obrad powinna być 

podjęta wcześniej, ale jeżeli ktoś ją powinien zaproponować, to projektodawca, 

czyli Pan radny Leszek Piechota, a Rada poprzez głosowanie poprzeć ten 

wniosek lub nie. 
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Radna Krystyna Nesteruk  w związku z wątpliwościami pojawiającymi się 

nad projektem uchwały, zgłosiła wniosek formalny o skierowanie projektu 

uchwały do właściwych Komisji Rady, celem dalszego dopracowania. 

 

Prezydent Piotr Uszok odnosząc się do wypowiedzi radnej Haliny Kańtoch, 

stwierdził, że nie jest prawdą aby po zakończeniu prac Sejmu, zaproponowane 

projekty ustaw nie były nadal procedowane. Z reguły przygotowują je bowiem  

urzędnicy ministerstw  i nowy rząd ponownie po nie sięga.  

Prezydent powołał się na swoją praktykę w tym temacie, jako, że już od 8 lat 

współpracuje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. 

 

Radny Leszek Piechota odniósł się do pytań postawionych przez radnego 

Tomasza Czakona. Koszty już obecnie są przez mieszkańców ponoszone, 

chociażby w czynszach mieszkaniowych. Istnieje więc możliwość przeniesienia 

tych opłat na rzecz miasta. Byłaby to kwota kilku złotych miesięcznej opłaty 

więcej. Nie dostrzega w złożonym przez siebie wniosku błędów 

merytorycznych. Ustawa nie nakazuje aby w referendum przedstawiać 

wysokość kosztów, które określa się dopiero po podjęciu uchwały. 

Od decyzji Rady będzie zależało, czy referendum będzie przeprowadzone, czy 

nie. 

Następnie poprosił w imieniu Klubu Radnych PO o przerwę w obradach sesji. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji od godz. 14.55 do 

15.15. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Radny Leszek Piechota zgłosił wniosek o przekazanie projektu uchwały do 

właściwych Komisji Rady celem dalszego dopracowania i przeanalizowania, 

z możliwością przedstawienia go we właściwym trybie na posiedzeniu Rady 

Miasta. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że przed obecną Radą jeszcze tylko  jedna 

sesja robocza. Może się więc zdarzyć, że sprawę będzie rozpatrywała już nowa 

Rada Miasta. 

 

Radny Leszek Piechota stwierdził, że problem jest na tyle poważny, iż 

powinien być przez radnych następnej kadencji podjęty. 

 

Radny Andrzej Szydłak zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że ponieważ wniosek radnego Andrzeja 

Szydłaka jest dalej idący, zostanie poddany pod głosowanie jako pierwszy. 

 

Radny Andrzej Raj zauważył, że dalej idący jest wniosek radnego Leszka 

Piechoty, gdyż po odrzuceniu projektu uchwały, nie będzie można poddać pod 

głosowanie drugiego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że po ewentualnym odrzuceniu projektu 

uchwały, nie trzeba będzie przekazywać go do dalszego procedowania 

komisjom Rady. Stąd propozycja kolejności głosowania. 

 

Radna Krystyna Nesteruk stwierdziła, że ewentualne odrzucenie projektu 

uchwały należało przegłosować przed glosowaniem porządku obrad sesji.  

Obecnie uważa, że powinno się głosować wniosek radnego Leszka Piechoty. 

Jest on zbieżny z wnioskiem zgłoszonym przez radną przed przerwą. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że podda pod głosowanie projekt uchwały. 

Nie zamyka to oczywiście dyskusji nad problemem słusznie podjętym przez 

radnego Piechotę. Biorąc jednak pod uwagę czas i możliwości oraz przebieg 

dzisiejszej dyskusji, projekt uchwały jest niedopracowany i nienależycie 

przygotowany. Za miesiąc będzie koniec kadencji obecnej Rady. Ponownie 

należałoby nawiązać do wypowiedzi radnej Haliny Kańtoch o tym aby nie 

rozpatrywać projektów uchwał, które będą wykonywane przez kolejną Radę. 

Logika czasu i faktów wskazuje więc aby tę sprawę zakończyć na dzisiejszej 

sesji poprzez głosowanie projektu uchwały. 

 

Radny Tomasz Czakon stwierdził, że radny Leszek Piechota jako 

wnioskodawca ma prawo wnioskować do Rady aby się tym obecnie nie 

zajmować. Wnioskodawca jest obecnie za przekazaniem projektu do komisji 

Rady w celu dalszych nad nim prac. Glosowanie więc nad projektem uchwały, 

w momencie gdy autor projektu mówi „poczekajmy jeszcze”, byłoby 

niewłaściwe. 

 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że wyobraża sobie, iż sprawę można jedynie 

zdjąć z porządku obrad i przekazać ją do właściwych komisji Rady. 

Skoro w porządku obrad jest rozpatrzenie projektu, to jakieś rozstrzygnięcie  

musi nastąpić. 

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że cały czas trwała dyskusja na temat 

referendum. Ogłoszono przerwę, która miała wykazać, że projektodawca 

nadal jest za głosowaniem projektu uchwały. 
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Radny Leszek Piechota wniósł o przekazanie sprawy do Komisji Rady celem 

dalszego dopracowania projektu uchwały. 

Dodała, że najpierw głosuje się wnioski, a dopiero potem projekty uchwał. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że każdy radny może przedstawić projekt 

uchwały na komisji Rady i po jego akceptacji stanie się on projektem komisji. 

 

Radny Andrzej Raj stwierdził, że proceduralnie mamy obecnie przedstawiony 

projekt uchwały i należy się do niego jakoś odnieść. Projekt uchwały zawsze 

można zdjąć z porządku obrad. Zwrócił się z prośbą do wnioskodawcy – 

radnego Leszka Piechoty aby przeredagował swój wniosek o „zdjęcie sprawy 

z porządku obrad i przekazanie do dalszych prac we właściwych komisjach”. 

 

Radny Leszek Piechota zgodził się z przedmówcą. Wniósł o zdjęcie projektu 

uchwały z porządku obrad i przekazanie go do dalszych prac w komisjach Rady. 

 

Radny Andrzej Szydłak wycofał swój wniosek. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie projektu 

uchwały z porządku obrad i skierowanie go ponownie pod obrady właściwych 

komisji. 

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady, przy głosowaniu: 25 głosów „za”, brak 

sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 28 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie oświadczeń  

                 majątkowych radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że stosownie do wymogów art. 24h ust. 

6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z  2001r., 

nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przedstawia informację dotyczącą składanych 

przez PP Radnych Rady Miasta Katowice oświadczeń majątkowych za rok 

2005. 

 

1. Wszyscy Państwo Radni złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganym 

terminie. 

2. W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdziłem 

nieprawidłowości. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła informację Przewodniczącego Rady w sprawie 

oświadczeń majątkowych radnych. 
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Punkt 28a/ Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca oświadczeń  

                    majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich  

                    złożenia. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację dotycząca oświadczeń 

majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich złożenia za 2005r. 

 

/Informacja – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła informację Pana Prezydenta. 

 

Punkt 29 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U 

M-W na Prezydenta Miasta Katowice w związku 

z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2006r. dotyczącej 

uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Oczyszczalni „Panewniki”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29/06. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska 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 LXV/1582/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi 

Pana A P na działalność Prezydenta Miasta Katowice 

w związku z przewlekłą procedurą załatwienia wniosku odnośnie przejazdu 

wielotonażowych pojazdów ciężarowych ulicą Brynowską w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29a/06. 

 

Komisja Gospodarki Komunikacji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

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

 

/Uchwała nr LXV/1583/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Pana M N z dnia 18 

lipca 2006r. o zmianę uchwały Nr XLVII/624/02 Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 25 marca 2002r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29b/06. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych  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 LXV/1584/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z Z na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice  

w związku z brakiem odpowiedzi na skargę z dnia 16 czerwca 2006r. oraz 

udostępnienia skargi osobie, której dotyczyła. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29c/06. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta jednogłośnie, przy 26 głosach „za”. 
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/Uchwała nr LXV/1585/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A R  na 

działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29d/06. 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych  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 LXV/1586/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej 

Społecznej Rady Oświatowej na dwukrotne, bezprawne pobieranie w ciągu 

roku nagród przez Panią A W p.o. Dyrektora Gimnazjum Nr 9  

w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29e/06. 

 

Komisja Edukacji 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 LXV/1587/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E B na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice  

w zakresie umożliwienia skarżącemu całodobowego dojazdu do garażu 

znajdującego się w Katowicach przy ul. Gościnnej . 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr LXV/29f/06. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raj poinformował, że Komisja 

Rewizyjna  w dniu dzisiejszym  zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Adam Depta zapytał czy jest możliwość ponownego zbadania sprawy.  

Pan B  ma bowiem ograniczony dostęp do swojego garażu. Lokal 

zaproponowany mu przez miasto wymaga większej adaptacji. Sprawa toczy się 

już chyba od 6 lat i opinie stron są w niej rozbieżne. 

 

Radny Andrzej Raj wyjaśnił, że spór Pana B z Panem Ż trwa już od wielu lat. 

Właśnie ten konflikt prowadzi do pata w sprawie. 

Wielokrotnie już komisje badały tę sprawę bardzo wnikliwie. Niestety wciąż 

daleko jest do ugody w tym sporze. 

 

Radny Henryk Adler stwierdził, że w omawianej sprawie komisje i zespoły 

badające spór same siebie już kontrolowały. Jest to typowy konflikt „o miedzę, 

w którym nie widać rozwiązania”. Dodał, że zarówno Wiceprezydenci, jak  

i urzędnicy Urzędu Miasta zrobili bardzo dużo aby rozwiązać spór polubownie. 

Niestety bez rezultatu. 

 

Radny Adam Depta stwierdził, że problem polega na tym, iż garaż po byłej 

rozdzielni nie satysfakcjonuje Pana B.  Pan Ż otrzymał umowę na dzierżawę 

terenu, czym uniemożliwił korzystanie z garażu Panu B. Umowa została 

wypowiedziana, ale spór wciąż się toczy. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że sprawa garażu dla Pana B to nie 

tylko lokalizacja w byłej rozdzielni po kopalni. Jest to jedna  

z wielu propozycji przedstawionych zainteresowanemu przez miasto. Na 

życzenie Pana B przewidziano do zamiany część budynku z dojazdem od drogi. 

W celu przystąpienia do procedury zamiany, muszą zostać wycenione oba 

garaże, gdyż wspomniany wyżej garaż usytuowany przy drodze jest dużo 

większy od obecnie posiadanego przez Pana B.  

Zainteresowany tymczasem, mimo wielokrotnych uzgodnień terminów przez 

rzeczoznawcę, nie wpuszcza go do garażu. Nie pozwala więc na porównanie 

wartości obu garaży i ewentualnej ich zamiany. 

Konfliktu nie da się zlikwidować dopóki garaż Pana B będzie miał przejazd 

służebny z Panem Ż. 
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Radny Adam Depta zauważył, że może Pan B czegoś w sprawie nie rozumie. 

Zaproponował aby zorganizować spotkanie zainteresowanego np.  

z Panem Przewodniczącym Rady, Wiceprezydentem Józefem Kocurkiem  

i radnym Deptą w celu wyjaśnienia sprawy i być może rozwiązania tego 

wieloletniego konfliktu. Prawdopodobnie zainteresowany boi się wyceny i tego, 

że będzie  musiał ponieść koszty adaptacyjne. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zainicjował już takie spotkanie  

z panem B i pomimo tego nic w kontaktach między stronami nie uległo zmianie. 

 

Radny Krzysztof Marek stwierdził, że z materiałów przedstawionych na 

Komisji Rewizyjnej wynikało, iż wypowiedzenie dzierżawy Panu Ż nastąpiło na 

koniec stycznia. Zapytał czy jest ono skuteczne i czy dojdzie do skutku, czy też 

może wycofano się z niego. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek stwierdził, że ponieważ teren nie został zdany 

przez dzierżawcę, to miasto wystąpiło na drogę postępowania sądowego celem 

przejęcia terenu. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna dodała, że pomimo tego, iż umowa została 

wypowiedziana i z terenu  korzysta się bezumownie, to odszkodowanie 

opłacane jest każdego miesiąca.  

Pan Ż wywiązuje się ze swoich płatności. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została  podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXV/1588/06/ 

 

Punkt 30 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na 

złożone przez siebie interpelacje . 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły interpelacje następujących radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia terenu wokół  

     Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II  

     w Katowicach, 
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2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie cesji świadczeń zdrowotnych  

    z zakresu stomatologii na rzecz NZOZ „Luks Med.”, 

 

3/ radnej Krystyny Nesteruk w sprawie oświetlenia drogi zbiorczej 

   równoległej do autostrady A4 na wysokości osiedla Witosa – węzeł Gałeczki, 

 

4/ radnej Krystyny Nesteruk w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż  

    budynku ZSO nr 7 wraz z rozbiórką ruin amfiteatru przy ul. Witosa 23 –  

    osiedle Witosa, 

 

5/ radnego Marka Kramzy sprawie przebudowy drogi im. Ks. Mjr. Karola  

     Woźniaka, 

 

6/ radnego Wojciecha Borońskiego w sprawie uciążliwości związanych  

     z pracą Poczty Polskiej, zlokalizowanej przy dworcu katowickim tzw.  

     Katowice 2, 

 

7/ radnej Haliny Kańtoch w sprawie umożliwienia mieszkańcom Katowic  

     podejmowania tzw. „inicjatywy uchwałodawczej”. 

 

 

Punkt 31 Zapytania radnych. 

 

W punkcie zapytania radnych głos zabrała radna Ewa Kołodziej, która 

nawiązała do swojego wniosku, który złożyła do Pana Prezydenta  w dniu  

5 czerwca br. Sprawa w nim poruszona dotyczy braków komunikacyjnych  

w południowych dzielnicach Katowic. Rejon obejmuje 10 tys. osób, 

mieszkańców Podlesia, Zarzecza i Kostuchny. Poprosiła o plan rozwiązania tego 

problemu. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że prześle Pani Radnej ponownie wszystkie 

dokumenty w sprawie, gdyż jest przekonany, że udzielał odpowiedzi na 

wspomniany wniosek z dnia 5 czerwca br. Ponadto wspomniał, że rozmawiał  

z Panem Prezesem Urbańczykiem z KZK GOP w sprawie ogłoszenia przetargu 

na uruchomienie nowej linii autobusowej w południowych dzielnicach miasta. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna dodała, że 4 miesiące to faktycznie długi 

okres, jednak wraz z Jednostką Pomocnicza w Podlesiu już  w zeszłym roku 

wnioskowała o zmianę przewoźnika. 
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Radny Adam Warzecha powołał się na informacje prasowe, dotyczące 

planowanej budowy parkingu wielopoziomowego oraz budynku biurowego przy 

ul. Młyńskiej . Dochodzą go rozbieżne informacje w sprawie. Zapytał  

o aktualny stan negocjacji,  gdyż  zależy mu aby taki obiekt w mieście powstał. 

 

Prezydent Piotr Uszok zauważył, że jemu również bardzo zależy na powstaniu 

tego obiektu. Są jednak różne formy realizacji obiektu przez inwestora, np.  

sposób bezpośredni lub poprzez podmiot zależny. Dotychczasowy inwestor był 

do tej pory darzony bardzo dużym zaufaniem. Jednak w momencie kiedy 

pozyskano informację na temat aktu notarialnego, z którego wynika, że podmiot 

zbywa nieruchomość za cenę „x” podmiotowi zarejestrowanemu kilkaset 

metrów stąd, a jest to spółka o kapitale 50 .000 zł, z czego 999 udziałów jest 

własnością podmiotu zarejestrowanego w Nikozji na Cyprze, to w tym 

momencie całe zaufanie znika. Są oczywiście różne sytuacje w życiu 

gospodarczym, ale jeżeli ktoś przedstawia świetlane wizje i następnie sprzedaje 

swoją własność podmiotowi, który nie do końca można zidentyfikować,  

przy tym o najmniejszym kapitale, to sprawa zaczyna być co najmniej dziwna. 

Podobny przepadek miał już miejsce przy MTK  i dlatego tym bardziej należy 

sprawę  dogłębnie zbadać. Podmiot nie daje bowiem żadnej wiarygodnej 

gwarancji, że inwestycja zostanie zrealizowana.  

Obowiązkiem miasta jest aby obiekty usytuowane w miejscach „strategicznych” 

dla miasta były racjonalnie, szybko zagospodarowane, a nie stały się 

przedmiotem spekulacji. Dotychczasowe zachowania nosiły znamiona takich 

właśnie spekulacyjnych działań. 

 

Radny Tomasz Czakon nawiązał do ostatnio zorganizowanych przez policję 

ćwiczeń antyterrorystycznych. Oczywiście takie działania są z pewnością 

konieczne, wnioskuje jednak do Pana Prezydenta o podjęcie rozmów z policją  

o prowadzenie tego typu akcji w przyszłości w mniej dokuczliwy dla 

mieszkańców sposób.  

 

Radny Andrzej Raj zapytał kiedy planowane jest oddanie Młodzieżowego 

Domu Kultury i Komisariatu Policji na Os. Tysiąclecia. Poprosił o odpowiedź 

jak ten termin został określony w umowie z wykonawcą. 

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radna Ewa Kołodziej odnosząc się do wypowiedzi Pani Wiceprezydent 

Krystyny Siejnej zauważyła, że Rada Jednostki Pomocniczej w Podlesiu  
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zajmuje się sprawą rozwiązania problemu komunikacyjnego dopiero od 

kwietnia br., na wyraźna prośbę radnej. RJP wnioskuje jednak tylko o zmianę 

przewoźnika, a nie za zwiększeniem częstotliwości przejazdów. Jest to więc 

plan połowicznego rozwiązania problemu. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna stwierdziła, że współpracuje ściśle z RJP. 

„Gdyby radna miała dostęp do korespondencji, wiedziała by więcej”. 

 

Radny Adam Depta czy są prowadzone badania w sprawie niżu 

demograficznego  i w związku z tym reorganizacji funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej nr 53, która mieści się obecnie w dwóch budynkach. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że takie badania będą wykonane,  

w szczególności w stosunku do szkół mieszczących się w dwóch budynkach  

i o złym stanie technicznym. Jednak analiza taka będzie możliwa w toku roku 

szkolnego. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała czy jest zagrożenie odnośnie dowożenia 

dzieci do szkoły nr 58, gdyż podobno stawki zaproponowane przewoźnikowi 

przez miasto, spowodowały wypowiedzenie przez niego umowy. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że nie ma żadnego zagrożenia. 

Być może będzie zorganizowany wahadłowy, mniejszy przewóz, który 

spowoduje, że dzieci nie będą musiały czekać w szkole zbyt długo na przewóz 

obecnym większym autobusem. 

Wymusi to racjonalność przewozów.  

 

Punkt 32 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przewiduje jeszcze jedną roboczą 

sesję Rady w dniu 16 października br. oraz uroczystą, kończącą kadencję w dniu 

26 października br. o godz. 14.00. 

Odczytał także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  

z dnia 16 maja 2006r. w sprawie oddalenia skargi Rzecznika Praw 

Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Katowice nr XIX/334/04 z dnia 

19.01.2004r. w przedmiocie strefy płatnego parkowania. 
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Punkt 33 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jej obrady 

o godz. 16.15. 

 

 

 

                                                                                Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter 


