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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXVI sesji. 

 

Data sesji:  16 października 2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.45. 

Numery podjętych uchwał: LXVI/1589/06 – LXVI/1602/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Jolanta Karlicka-Chmiel i radna Ewa Kołodziej 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński 

 radna Jolanta Karlicka- Chmiel 

 radna Ewa Kołodziej 

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 29 radnych ( na 31 ogółem). 

Radni nieobecni: 

        1/ Jan Krupa 

      2/  Zbigniew Przebindowski 
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Porządek obrad LXVI sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 16 października 2006r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z  LXV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 15 w 

Katowicach imienia Jana Pawła II. 

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

Katowice na 2006r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu 

Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury „Szopienice- Giszowiec”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania aneksu do programu  

       restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

       Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, utworzonego przez  

       miasto Katowice. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala 

Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

związku międzygminnego pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitalny” z 

siedzibą w Katowicach. 

13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na własność  

        miasta Katowice. 

13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Prezydenta  

        Miasta Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym miasta od dnia  

        1 stycznia 2006r. do dnia 30 czerwca 2006r.”. 

14. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 

- Pana P M 

- Pana S W 

- Pani K P 

- Pana J W 
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15. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych radnych złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji. 

16. Interpelacje. 

17. Zapytania radnych. 

18. Komunikaty i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

  Punkt 1 Otwarcie sesji. 

    

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXVI 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. 

 

Szczególnie serdecznie powitał Panią Dyrektor Grażynę Trzęsimiech ze Szkoły 

Podstawowej nr 15 w Katowicach z delegacją dzieci. 

 

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 LXVI sesji Rady Miasta Katowice, sekretarzami sesji zostali wybrani: 

radna Jolanta Karlicka - Chmiel i radna Ewa Kołodziej. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków Rada Miasta Katowice powołała 

Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego oraz sekretarzy sesji.  

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad.  
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Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian do 

przedstawionego radnym wcześniej porządku obrad LXVI sesji: 

 

1/ dopisanie punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

     aneksu do programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

     Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”, utworzonego  

     przez miasto Katowice, 

2/ dopisanie punktu 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia  

     pojazdów na własność miasta Katowice, 

3/ dopisanie punktu 13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  

    „Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem  

     nieruchomym miasta od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 30 czerwca  

2006r.”. 

4/  dopisanie w punkcie 14/ Rozpatrzenie skarg i wniosków, skargi Pana J W. 

 

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

głosowanie zmiany w porządku obrad LXVI sesji. 

 

Zmiany zostały przyjęte przy bezwzględniej większości głosów, tj. przy                

28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół              

z posiedzenia LXV 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 LXV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z LXV sesji Rady przyjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

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 22 września do 6 października 2006 r.   

 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 
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Radny Marek Sczerbowski poprosił Prezydenta o ponowne odczytanie sprawy 

zwiększenia zarobków w 2006r. dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice 

„Camerata Silesia”. 

 

Prezydent Piotr Uszok odczytał ponownie informację dotyczącą pytania 

radnego i zapewnił, że środki te zaplanowano w budżecie miasta. 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Szkole  

               Podstawowej nr 15 w Katowicach imienia Jana Pawła II. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/7/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu wczorajszym obchodziliśmy 

Dzień Papieski.  

Odczytał projekt uchwały. 

Komisja Edukacji zaopiniowała projektu uchwały pozytywnie. 

 

Radna Halina Kańtoch wspomniała, że w dniu dzisiejszym przypada 28 

rocznica powołania Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. 

Stwierdziła, że uzasadnienie do projektu uchwały jest niedopuszczalne, 

chociażby z powodu ustalenia niewłaściwej hierarchii zainteresowań Ojca 

Świętego. Powoływanie się w pierwszej kolejności na zainteresowania 

sportowe, przed innymi, bardziej istotnymi, wydaje się być niewłaściwe. 

Widać, że uzasadnienie zostało przygotowane szybko i nie uwzględniło tego,  

co ważne. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zauważył, że radni nie będą głosować uzasadnienia, 

tylko projekt uchwały. Dyskusja na temat uzasadnienia wydaje się więc być 

bezcelowa. Napisano już wiele publikacji na temat Papieża i Jego 

zainteresowań. Trudno było w krótkim z założenia uzasadnieniu ująć tak wielką 

i nieprzeciętną Postać. 

Szkoła Podstawowa nr 15 z pewnością będzie godnie reprezentować i czcić imię 

swojego Patrona.  

 

Radna Stanisława Wermińska nie zgodziła się z zarzutem o braku właściwego 

uzasadnienia do projektu uchwały. Jest ono krótkie, ale wspomina  

o różnorodności zainteresowań Papieża, nie tylko sportowych. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że jest dumny, iż może głosować 

omawianą uchwałę. Wniósł o zamknięcie dyskusji. 
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Przewodniczący Rady przy braku sprzeciwu wobec wniosku zamknął dyskusję 

i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 glosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1589/06/ 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce Dyrektor Szkoły Pani Grażyny 

Trzęsimiech. 

 

Pani Dyrektor Grażyna Trzęsimiech zobowiązała się godnie reprezentować 

nowego Patrona Szkoły. Podziękowała za podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter ogłosił przerwę na spotkanie  

z Przewodniczącymi Klubów Radnych od godz. 14.35. 

Przewodniczący wznowił obrady o godz. 14.50. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

               w budżecie miasta Katowice na 2006r.  

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/8/06 wraz  

z erratą. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Skarbik Miasta Danuta Kamińska przedstawiła erratę do projektu uchwały. 

W uzasadnieniu w punkcie 3 dotyczącym zwiększenia wydatków w ostatnim 

tirecie dokonuje się zmiany polegającej na wykreśleniu wyrazu „Radzieckiego”. 

W załączniku nr 2 w dz.921, rozdz. 92113, w kolumnie 8, w wierszu wydatki 

bieżące i w wierszu dotacja kwotę 122,300 zł zastępuje się kwotą 52,300 zł  

w kolumnie 9 w wierszu wydatki majątkowe oraz w wierszu dotacja kwotę 

132,300 zł zastępuje się kwotą 62,300 zł. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy wymieniony w uzasadnieniu do 

projektu uchwały w punkcie 3 „zwiększenie wydatków”, 2 tirecie  „zakup 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu nadzoru wizyjnego 

(monitoring) celem utrwalania przebiegu imprez masowych”, uwzględniony 

zostanie także „Spodek”. 

 



 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska potwierdziła, że m.in. „Spodek”. 
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1590/06/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

               Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury  

               „Szopienice-Giszowiec”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/9/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Kultury Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1591/06/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego  

                 Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja  

                 Przychodnia”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/10/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1592/06/ 
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Punkt 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  

                    aneksu do programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego  

                    Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                    w Katowicach „Moja Przychodnia”, utworzonego przez miasto  

                    Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/10a/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1593/06/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zatwierdzenia Statutu  

                Szpitala Geriatrycznego im. Jana   Pawła II w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że w  § 2 ust. 2 Statutu Szpitala 

Geriatrycznego jest niepoprawność stylistyczna: „niniejszy Statutu...” oraz 

kropki, które powinny chyba być wypełnione konkretnym zapisem. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zobowiązała się dokonać uzupełnienia  

w miejsce kropek, jeżeli chodzi o datę uchwalenia Statutu przez Radę Społeczną 

Szpitala. Kolejne uzupełnienie będzie dotyczyło wpisania numeru i daty 

podjęcia obecnie omawianej uchwały. Co do niepoprawności stylistycznej, 

o której wspomniał Radny Szczerbowski, przeprosiła za nią i zapewniła  

o dokonaniu korekty w uchwale. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił aby bacznie czytać przygotowywane 

projekty uchwał 
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Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1594/06/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego  

                 obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad  

                  zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć  

                  w kształceniu zaocznym. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/12/06/ 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja w dniu dzisiejszy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1595/06/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                utworzenia związku międzygminnego pod nazwą ”Górnośląski  

                Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/13/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że w stosunku do uchwały podjętej na 

ostatniej sesji Rady, w celu ustalenia jednolitej wersji tekstu statutu dla 

wszystkich gmin tworzących związek należało dokonać zmian w  §  6,  § 17,  

§ 18 ust. 4 i w § 34 ust. 9. 

 



 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1596/06/ 
 

Punkt 13 a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów  

                     na własność miasta Katowice. 
 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/13a/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał że Komisja Gospodarki Komunalnej  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał, czy przejęcie samochodów wiąże się  

z kosztami. 

 

Wiceprezydent Józef Kocurek potwierdził, że wiąże się z kosztami: zdjęcia 

pojazdu z drogi, parkowania czy też utylizacji. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1597/06/ 

 

Punkt 13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

                     „Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce  

                     majątkiem nieruchomym miasta od dnia 1 stycznia 2006r.  

                     do dnia 30 czerwca 2006r.” 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/13b/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisje Skarbu oraz Rozwoju  

i Promocji Miasta zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 23 głosach „za”, 6 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 



 

 

/Uchwała nr LXVI/1598/06/ 
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Punkt 14 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana P M z dnia 

3 sierpnia 2006r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/14/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła że dobrze się stało, iż wpłynęła tylko jedna 

skarga dotycząca utraty zdrowia w następstwie upadku na oblodzonym 

chodniku z ubiegłej zimy. 

Radna wnioskowała do Prezydenta o zabezpieczenie środków na okoliczność 

nadzwyczajnych opadów śniegu i związanego z tym odśnieżania. 

Podziękowała Panu Prezydentowi za przychylenie się do tej prośby w przyszłym 

roku. 

W nawiązaniu do dyskusji prowadzonej na poprzedniej sesji, w związku  

z projektem uchwały radnego Leszka Piechoty dotyczącym referendum 

związanego z przejęciem przez miasto utrzymania czystości w Katowicach, 

dziwi fakt że KZGM zleca utrzymanie czystości firmie prywatnej, nie 

wykonując tego we własnym zakresie. 

 

Rady Leszek Piechota zauważył, ze we wspomnianej już przez radną Kańtoch 

dyskusji, na poprzedniej sesji, zwiększenie kosztów dla mieszkańców było 

sztandarowym argumentem przeciwko przyjęciu projektu uchwały  

o referendum. Tymczasem takie koszty ponosi KZGM, chociażby poprzez 

zlecania świadczenia usług utrzymania porządku i czystości prywatnej firmie. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał skąd radna Halina Kańtoch wie,  

że w przyszłym roku zostaną przyznane w budżecie dodatkowe środki na 

nadzwyczajne sytuacje związane chociażby z uprzątnięciem nadmiernej ilości 

śniegu. 

 

Radna Halina Kańtoch wyjaśniła, że składała wniosek  w tej sprawie do 

budżetu na przyszły rok i Prezydent zapewnił, iż zostanie on uwzględniony  

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 
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/Uchwała nr LXVI/1599/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana S W na 

działalność Prezydenta Miasta Katowice dotyczącą regulacji spraw 

własnościowych w rejonie ul. Kosmicznej. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/14a/06. 

 

Przewodniczący Rady poinformował że Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1600/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani K P na działalność 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/14b/06. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1601/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J W na 

niewłaściwe załatwiania spraw  

i nierzetelne udzielenie informacji przez Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 



 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVI/14c/06. 
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Przewodniczący Rady poinformował że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVI/1602/06/ 

 

Punkt 15 Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy  

                 oświadczeń majątkowych radnych złożonych na dwa miesiące  

                  przed upływem kadencji 

 

Przewodniczący Rady stosownie do wymogów art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z  2001r., nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.), przedstawił informację dotyczącą składanych przez PP Radnych 

Rady Miasta Katowice oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące 

przed upływem kadencji. 

 

1. Wszyscy Państwo Radni złożyli oświadczenia majątkowe w wymaganym 

terminie. 

2. W oświadczeniach majątkowych Państwa Radnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła informację Przewodniczącego Rady.  

 

Punkt 16 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na 

złożone przez siebie na ostatniej sesji interpelacje. 

 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły interpelacje złożone przez następujących radnych: 

 

1/ radną Grażynę Adamek i Krystynę Nesteruk w sprawie prawidłowości  

     funkcjonowania gospodarstwa rolnego przy ul. Barlickiego w Katowicach, 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie  zabezpieczenia podstawowej 

    opieki medycznej dla dzieci i dorosłych mieszkańcom Brynowa, 



 

3/ radnego Dawida Kostempskiego w sprawie możliwości partycypowania  
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    Miasta Katowice w wybudowaniu drogi przy ul. Szczecińskiej 22-28  

    w Katowicach, 

4/ radnego Wojciecha Borońskiego w sprawie parkowania samochodów  

    w rejonie ul. Korfantego 8 w Katowicach, 

5/ radnego Tomasza Szpyrki w sprawie współpracy Miasta Katowice z Panem  

    J P i perspektyw funkcjonowania „Skrawka Nieba”.  

 

Punkt 17 Zapytania radnych. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał czy rozstrzygnięto już konkurs na temat 

zagospodarowania przestrzeni w centrum miasta, który miał odbyć się w dniu 

dzisiejszym. Zapytał także dlaczego radni nie zostali na niego zaproszeni. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że był to dopiero etap wstępny, na którym 

wyróżniono najciekawsze prace. Dyskusja, oczywiście z udziałem radnych, 

odbędzie się w późniejszym terminie. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała co mieszkańcy mają robić w związku 

z narastającym zjawiskiem wędrówek dzików ulicami miasta. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że jest to problem. Dziki podchodzą pod 

domostwa. Miasto będzie próbowało dokarmiać je ze środków Miejskiego 

Funduszu Ochrony Środowiska, jak również zwracając się z prośbą o pomoc do 

Koła Myśliwskiego o ewentualny odstrzał. 

 

Radny Andrzej Szady zapytał gdzie są portrety byłych Prezydentów miasta, 

które wisiały w sali sesyjnej przed jej remontem. 

 

Wiceprezydent Grażyna Szołtysik wyjaśniła, że są w renowacji i powrócą  

na swoje miejsce. 

 

Radna Elżbieta Cebula nawiązała do  złożonych przesz siebie w obecnej 

kadencji 2 interpelacji. Otrzymała na nie odpowiedzi, niemniej jednak uważa,  

że pomimo zapewnień, nic się w sprawach nie dzieje. 

Pierwsza interpelacja dotyczyła pomocy miasta we wsparciu wspólnoty 

mieszkaniowej w wykonaniu ocieplenia ściany szczytowej i naprawy rynien 

przy ul. Jordana 13d. Druga sprawa dotyczyła dewastacji  Pomnika Żołnierza 

Polskiego na Os. Paderewskiego.  
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Wiceprezydent Grażyna Szołtysik zobowiązała się udzielić odpowiedzi na 

piśmie, choć wie, że były podejmowane działania w wymienionych sprawach. 

 

Radna Krystyna Nesteruk ponownie poprosiła o rozpatrzenie rozbiórki ruin 

amfiteatru przy ul. Witosa 23, jako stwarzającego zagrożenie budowlane. 

 

Punkt 18 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, ze ostatnia sesja obecnej kadencji 

odbędzie się w dniu 26 października 2006r, o godz. 14.00. 

 

Radny Marek Szczerbowski nawiązał do meczy Polska – Portugalia w trakcie, 

którego parokrotnie Hymn Polski grała orkiestra górnicza, działająca przy Domu 

Kultury w Bogucicach. Bardzo za to podziękował. 

 

Radny Dawid Kostempski poinformował że prof. J. Buzek został laureatem  

Nagrody najlepszy europoseł w kategorii „Badania naukowe i Technologie” .  

Jest to nagroda „Parliament Magazin”.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnej Elżbiety Cebuli  

o zwołanie Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, celem rozpatrzenia 

wniosków Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu Wojciech Boroński  poinformował,  

że Komisja odbędzie się w dniu 23 października br. Jej przedmiotem mają być 

projekty uchwał około-budżetowych. 

 

Radna Stanisława Wermińska poinformowała że termin Komisji Ochrony 

Zdrowia i Środowiska zostanie dopiero ustalony. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się na koniec do Prezydenta Miasta Katowice, 

aby uzasadnienia do projektów uchwał były traktowane z należytą starannością  

i troskliwością aby uniknąć sytuacji z początku dzisiejszej sesji. 

 

 

Punkt 19 Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad LXVI sesji, 

zamknął jej obrady o godz. 15.45. 

 

Protokolant:                                                  Prowadzący obrady: 

                                                                          Przewodniczący  

                                                                      Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                      Jerzy Forajter 


