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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z LXVII sesji. 

 

Data sesji:  26 października 2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.35. 

Numery podjętych uchwał: LXVII/1603/06 – LXVII/1640/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Krzysztof Marek i radna Krystyna Nesteruk 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Czakon  

 radny Krzysztof Marek 

 radna Krystyna Nesteruk 

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   Przemówienie Prezydenta.  

 

 

W sesji uczestniczyło 30 radnych ( na 31 ogółem). 

Radny nieobecny: 

        1/ Zbigniew Przebindowski 
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Porządek obrad LXVII  sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 26 października 2006r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z  LXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia w 

sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum 

Śląskiego w Katowicach. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

zadań realizowanych w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie węzła komunikacyjnego ulic Gałeczki, Drogowej Trasy Średnicowej 

i Gliwickiej w Katowicach. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

sąsiedztwie kościoła Św. Jana i Pawła, przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w 

Katowicach. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 

rejonie ulic Radockiego i Bażantów w Katowicach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” dla 3 terenów położonych w Katowicach w 

rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej ( teren 1), w 

sąsiedztwie kościoła Św. Jana i Pawła  przy ulicy Chorzowskiej ( teren 2) 

oraz w rejonie węzła komunikacyjnego ulic: Gałeczki, Drogowej Trasy 
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Średnicowej i Gliwickiej ( teren 3). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 

targowej na terenie miasta Katowice. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2007 obowiązujących na terenie miasta 

Katowice. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki, 

terminów płatności oraz zasad poboru podatku od posiadania psów 

obowiązujących w 2007 roku na terenie miasta Katowice. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2007 obowiązujących na terenie 

miasta Katowice. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla 

celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

21a/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu  

         Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Geriatrycznemu   

         im. Jana Pawła II w Katowicach dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta  

         Katowice na realizację w 2007 roku programu współfinansowanego ze   

         środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   

         Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Samodzielnemu  

        Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu Murcki   

        w Katowicach dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta Katowice na  

        realizację  w 2007 roku programu współfinansowanego ze środków  

        Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

        i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

        stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice  

        przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego Zakładu Gospodarki  

        Mieszkaniowej w Katowicach na 2006r., 

21d /Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia miastu/ gminie........... 

         pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku   

         katastrofy ( 5 projektów uchwał). 

21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta  

        Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok”. 

21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie   

        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  
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        przestrzennego obszaru położonego w rejonie  ulic: Meteorologów –  

        Ceglana w Katowicach. 

21g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  jednostkowej  

        dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice, przyznanej na cele  

        remontowe dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

        w Katowicach na 2007r. 

21h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej  

        dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie  

        cmentarzy komunalnych dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych  

        w Katowicach na 2007r. 

21i/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej „Ramowy program poprawy  

       bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice na rok  2006r.”. 

21j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty  

       administracyjnej na rok 2007 na terenie miasta Katowice. 

21k/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji miasta Katowice  

       poprzez współorganizację Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn  

       w 2009 roku – „Eurobasket 2009”. 

21l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziękowania wszystkim  

       darczyńcom za udzieloną pomoc  finansową dla ofiar katastrofy budowlanej  

       na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, 

21ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Katowice  

       zadań od  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakresie  

       utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zlokalizowanych na terenie  

       miasta Katowice. 

21m/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie  

        miasta Katowice na 2006r. 

21n/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

       przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla studentów”. 

22. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miasta Katowice oraz Komisji Rady za 

okres kadencji. 

23. Przedstawienie informacji podmiotów dokonujących analizy oświadczeń 

majątkowych. 

24. Rozpatrzenie skarg: 

- Pani A P 

- Pani G M 

- Pana J K 

25. Interpelacje. 

26. Zapytania radnych. 

27. Komunikaty i wolne wnioski. 

27a/ Wystąpienie Przewodniczących Klubów Radnych. 

27b/ Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. 
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28. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta 

29. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przebieg obrad. 

 

  Punkt 1 Otwarcie sesji. 

    

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter otworzył obrady LXVII 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 LXVII sesji Rady Miasta Katowice, sekretarzami sesji zostali 

wybrani: radny Krzysztof Marek oraz radna Krystyna Nesteruk 

 

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 LXVII sesji: 

 

1/ zmianę tytułu punktu 16 z Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

    zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na  

    terenie miasta Katowice na Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  
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    ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice, 

2/ dopisanie punktu 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

     Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi  

     Geriatrycznemu im. Jana Pawła II w Katowicach dotacji oraz pożyczki  

     z budżetu miasta Katowice na realizację w 2007 roku programu  

     współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

     Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

3/ dopisanie punktu 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

     Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi  

     Miejskiemu Murcki  w Katowicach dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta  

     Katowice na realizację  w 2007 roku programu współfinansowanego ze  

     środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

     i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

4/ dopisanie punktu 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  

     budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2006r., 

5/ dopisanie punktu 21d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

     miastu/ gminie...........pomocy finansowej celem wsparcia osób   

     poszkodowanych w wyniku katastrofy ( 5 projektów uchwał), 

6/ dopisanie punktu 21e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu  

     współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok”. 

7/  dopisanie punktu 21f/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

     uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

     zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie  

     ulic: Meteorologów – Ceglana w Katowicach, 

8/  dopisanie punktu 21g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

      stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta Katowice, 

      przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego Zakładu  

      Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na 2007r., 

9/ dopisanie punktu 21h/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

     stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta  

     Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Komunalnego Zakładu  

     Usług Pogrzebowych w Katowicach na 2007r., 

10/ dopisanie punktu 21i/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      „Ramowy program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice  

       na rok  2006r.”, 

11 / dopisanie punktu 21j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

       wysokości opłaty administracyjnej na rok 2007 na terenie miasta Katowice, 

12/  dopisanie punktu  21k/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji  

        miasta Katowice poprzez współorganizację Mistrzostw Europy  

        w koszykówce mężczyzn w 2009 roku – „Eurobasket 2009”, 

13/  dopisanie punktu 21 l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  
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        podziękowania wszystkim darczyńcom za udzieloną pomoc  finansową dla  

        ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów  

        Katowickich, 

14/  dopisanie punktu 21 ł /Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia  

        przez Miasto Katowice zadań od Ministra Kultury i Dziedzictwa  

        Narodowego, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,  

        zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, 

15/  dopisanie punktu 21 m /Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 

        uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej  

        z budżetu miasta Katowice przyznanej na cele remontowe dla  

        Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na  

        2006r. 

16/  dopisanie punktu 21n/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

       uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla  

       studentów”. 

17/ w punkcie 24 Rozpatrzenie skarg, rozpatrzone zostaną skargi:  

       Pani A P i Pani G M i Pana J K, 

18/ dopisanie punktu 27a/ Wystąpienie Przewodniczących Klubów Radnych, 

19/ dopisanie punktu 27b/ Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice. 

 

 

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

głosowanie zmiany w porządku obrad LXVII sesji. 

 

Zmiany zostały przyjęte przy bezwzględniej większości głosów, tj. przy                

28 głosach „za”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że protokół              

z posiedzenia LXVI 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 LXVI sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z LXVI sesji Rady przyjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 
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Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach 

Prezydenta Miasta w okresie od 7 do 16 października 2006 r.   

 

/Informacja Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

               porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego   

               gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/7/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu oraz  Rozwoju i 

Promocji Miasta  zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1603/06/ 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie  

               ustalenia zadań realizowanych w 2006r. ze środków Państwowego  

               Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/8/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu oraz  Spraw 

Obywatelskich i Społecznych zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1604/06/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

               sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

               przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła  

               komunikacyjnego ulic Gałeczki, Drogowej Trasy Średnicowej  
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              i Gliwickiej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/9/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1605/06/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie kościoła Św.  

                Jana i Pawła, przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/10/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1606/06/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

                sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bohaterów  

                Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/11/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1607/06/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:  

                 W. Korfantego i Grabowej w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/12/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1608/06/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy  

                 Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach. 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1609/06/ 

 



Strona 11 protokołu 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Radockiego  

                 i Bażantów w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/14/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1610/06/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków  

                 zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” dla 3  

                 terenów położonych w Katowicach w rejonie ulic: Bohaterów  

                 Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej ( teren 1), w sąsiedztwie  

                 kościoła Św. Jana i Pawła  przy ulicy Chorzowskiej ( teren 2) oraz  

                 w rejonie węzła komunikacyjnego ulic: Gałeczki, Drogowej Trasy  

                 Średnicowej i Gliwickiej ( teren 3). 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/15/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1611/06/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych  

                stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice. 
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Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/16/06 oraz nowy 

ze zmienionym tytułem. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1612/06/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

                 za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  

                 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/17/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1613/06/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

                stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 obowiązujących na  

                terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/18/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 25 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1614/06/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

                 stawki, terminów płatności oraz zasad poboru podatku od  

                 posiadania psów obowiązujących w 2007r. na terenie miasta  

                 Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/19/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Radna Elżbieta  Cebula zapytała czy przewidziano ulgi,  np. dla osób 

starszych, czy inwalidów. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, że zwolnienia, o które zapytała 

Pani radna, wynikają z zapisów ustawowych. 

 

Radna Elżbieta Cebula zapytała dlaczego co roku podnosimy stawkę podatku. 

54 zł to znaczna kwota dla wielu mieszkańców. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska stwierdziła, że w przygotowanym 

projekcie ustawy sejmowej proponuje się aby sprawy nie regulował podatek, ale 

oplata ( wynosząca nawet do 100 zł).  

Co do obecnie zaproponowanej przez miasto kwoty, to są rozbieżne opinie  

w sprawie. Kwota wydaje się bowiem niewielka w stosunku do konieczności 

sprzątania po psach. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 22 głosach „za”, 5 głosach 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1615/06/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  
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                 stawek podatku od środków transportowych na rok 2007  

                 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/20/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 26 głosach „za”, 4 głosach 

sprzeciwu i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1616/06/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów  

                 formularzy dla celów ustalenia podatku od nieruchomości,  

                 rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1617/06/ 

 

Punkt 21a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

                    Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

                    Szpitalowi Geriatrycznemu  im. Jana Pawła II w Katowicach  

                    dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta Katowice na realizację  

                    w 2007 roku programu współfinansowanego ze  środków  

                    Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru   

                    Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
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Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21a/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1618/06/ 

 

Punkt 21b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  

                    Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

                    Szpitalowi Miejskiemu Murcki  w Katowicach dotacji oraz  

                    pożyczki z budżetu miasta Katowice na realizację  w 2007 roku  

                    programu współfinansowanego ze środków Mechanizmu  

                    Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

                    i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21b/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1619/06/ 

 

Radny Wojciech Boroński zaproponował aby zamienić punkt 21c dot. zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2006r. z punktem 21m dot. zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej  

z budżetu miasta Katowice przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na 2006r. Taka kolejność 

jest właściwsza ze względu na podejmowane w wyżej wymienionych punktach 

sprawy finansowe. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę od godz. 14.45. 



Strona 16 protokołu 

 

 

O godz. 15.05 wznowiono obrady. 

Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku radnego Wojciecha 

Borońskiego i poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad polegające na 

zamianie punktów 21c z 21m. 

 

Zmiany w porządku obrad ( zamiana punktu 21c  z 21m) zostały przyjęte 

jednogłośnie, przy 23 głosach „za”. 

 

Punkt 21c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu  

                    miasta Katowice przyznanej na cele remontowe dla  

                    Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

                    w Katowicach na 2006r. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21c/06. 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Wojciech Boroński poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1620/06/ 

 

Punkt 21d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia miastu /  

                    gminie ........................pomocy finansowej celem wsparcia osób  

                    poszkodowanych w wyniku katastrofy  ( 5 projektów uchwał). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały na wzór jako druk sesyjny nr LXVIII/21d/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych,  Przewodniczący 

poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał: 

1/ w sprawie udzielenia miastu Pyskowice pomocy finansowej w wysokości  

1.000 zł. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1621/06/ 

 

2/ udzielenia gminie Sobótka pomocy finansowej w wysokości  

    5.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1622/06/ 

 

3/ udzielenia miastu Sierpc pomocy finansowej w wysokości  

1.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1623/06/ 

 

4/ udzielenia miastu Wrocław pomocy finansowej w wysokości 

    4.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1624/06/ 

 

5/ udzielenia gminie Kęty dodatkowej pomocy finansowej  

    w wysokości 3.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1625/06/ 

 

Punkt 21e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu 

                    współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  

                    na 2007r”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21e/06. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zgłosiła autoporawkę do projektu uchwały, 

uwzględniającą wniosek Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, 
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polegającą na wpisaniu do § 7 „Programu”, w pkt. 6 po słowie  „sportu”, słowa  

„ i turystyki”. Podobnie w ppkt. 1) po słowie „sportu” należy wpisać słowo 

„turystyki” i w  ppkt. 2) po słowie „rekreacyjnych” należy dopisać słowo   

„i turystycznych”. 

 

Radna Elżbieta Cebula podziękowała za podjęcie sprawy, która była 

wnioskowana na Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że dobrze byłoby gdyby ktoś w Urzędzie 

Miasta był odpowiedzialny za kontakt z organizacjami pozarządowymi. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1626/06/ 

 

Punkt 21f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

                   zagospodarowania przestrzennego  obszaru położonego  

                   w rejonie ulic: Meteorologów- Ceglana w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21f/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji  

Miasta zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1627/06/ 

 

Punkt 21g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  

                    jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta  

                    Katowice, przyznanej na cele remontowe dla Komunalnego  

                    Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na 2007r. 
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Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21g/06. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk  

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1628/06/ 

 

Punkt 21h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki  

                    jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu  

                    miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla  

                    Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych w Katowicach na  

                    2007r. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21h/06. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk  

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Podobnie Przewodniczący Komisji Skarbu Wojciech Boroński 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr LXVII/1629/06/ 

 

Punkt 21i/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej „Ramowy program  

                   poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice na rok  

                   2006”. 
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Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21i/06. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1630/06/ 

 

Punkt 21j/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości  

                   opłaty administracyjnej na rok 2007 na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21j/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisje Rozwoju i Promocji Miasta 

oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1631/06/ 

 

Punkt 21k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji miasta  

                    Katowice poprzez współorganizację Mistrzostw Europy  

                    w koszykówce mężczyzn w 2009 roku – „Eurobasket 2009”, 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21k/06. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu  Jan Adamski  

poinformował,  że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
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Uchwała została podjęta większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 glosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1632/06/ 

 

Punkt 21l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziękowania  

                   wszystkim darczyńcom za udzielona pomoc finansową dla ofiar   

                   katastrofy budowlanej  na terenie Międzynarodowych Targów  

                   Katowickich. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21l/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Odczytał jego treść. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1633/06/ 

 

Punkt 21 ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez  

                    miasto Katowice zadań od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  

                    Narodowego, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy  

                    wojennych, zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21 ł /06. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk   
poinformowała,  że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr LXVII/1634/06/ 

 

Punkt 21m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  
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                     w budżecie miasta Katowice na 2006r.  

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21m/06 wraz z 

autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1635/06/ 

 

Punkt 21n/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla  

                    studentów”. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/21n/06. 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Wojciech Boroński poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1636/06/ 

 

Punkt 22 Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miasta Katowice  oraz  

                 Komisji Rady za okres kadencji.  

 

Radni otrzymali sprawozdania z pracy Komisji Rady oraz z pracy rady za okres 

kadencji, jak również projekt uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/22/06. 

 

Przewodniczący Rady poinformował,  że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 
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Radny Tomasz Czakon na prośbę Przewodniczącego Rady odczytał 

sprawozdanie z pracy Rady Miasta.  
 

„Rada Miasta Katowice  odbyła w IV kadencji samorządu 66 sesji,  w tym 5 o 

charakterze uroczystym: 
 

- na XXIV sesji w dniu 17 maja 2004r. przyznano Pani Barbarze 

  Nowakowskiej i Pani Natalii Piekarskiej- Poneta tytuły  „Honorowy     

  Obywatel Miasta Katowice”  

- XXXIX sesja w dniu 15 kwietnia 2004r. związana była z uczczeniem pamięci  

  Ojca Świętego Jana Pawła II, 

- XLV sesję w dniu 8 września 2005r. poświęcono 140 rocznicy nadania  

  Katowicom praw miejskich i 15 rocznicy odrodzenia samorządu  

  terytorialnego, 

- na LVI sesji  w dniu 23 marca 2006r. przyznano Panu Wojciechowi     

  Kilarowi  tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”, a podczas 

- LXIV sesji w dniu 4 września 2006r. przyznano Panu Kornelowi  

  Gibińskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. 

 

W trakcie trwania tej kadencji – Rada Miasta Katowice podjęła 1602 uchwały. 

 

Najważniejszą z uchwał podjętych przez Radę Miasta Katowice było 

uchwalenie Statutu Miasta Katowice w lutym 2004r.  

Ponadto uchwalono ważne dla dalszego rozwoju miasta – „Strategię rozwoju 

miasta Katowice 2020” uchwaloną w grudniu 2005r. oraz „Wieloletni Plan 

Inwestycyjny Miasta Katowice na lata 2006-2010” w lutym 2006r.  

 

Każdego roku Rada Miasta uchwalała budżet miasta na kolejny rok 

kalendarzowy i udzielała absolutorium Prezydentowi Miasta za rok poprzedni. 

 

Wśród wielu uchwał podjętych przez Radę Miasta Katowice w okresie IV 

kadencji chciałbym wymienić w porządku chronologicznym uchwały podjęte  

w sprawach: 

 

     -   „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  

          mieszkaniowego zasobu miasta Katowice”,  

     -    zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  

          miasta Katowice, 

     -    wzniesienia Pomnika Jana Pawła II, 

     -    lokalizacji Pomnika Gen. Jerzego Ziętka w obszarze  

          okalającym Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach”, 
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     -    reorganizacji Samodzielnych Publicznych ZOZ-ów, 

     -    odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu  

          zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta  

          Katowice, 

     -   ustalenia „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów  

          społecznych”,  

     -    przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób  

          niepełnosprawnych na lata 2004-2006”, 

-    zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub   

      roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  

-    uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, 

     -    przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice”, 

-    utworzenia instytucji kultury pn. Narodowa Orkiestra Symfoniczna   

     Polskiego Radia w Katowicach,  

-    opracowania monografii miasta Katowice,  

-    przystąpienia do realizacji projektu „Rewitalizacja dzielnicy Szopienice   

      poprzez budowę kompleksu sportowego przy ul. 11 Listopada  

     w Katowicach”, 

-    przystąpienia do realizacji projektu „Śląski klaster – system zarządzania  

     transportem publicznym”, 

-   przystąpienia do realizacji projektu „Miasto Katowice Generatorem  

    Innowacyjności i Rozwoju Aglomeracji Górnośląskiej”, 

-   „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami    

     pozarządowymi”, 

-    uchwalenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

     i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice”, 

-   zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota   

     Panewniki, nr 8 Osiedle Witosa, nr 15 Szopienice- Burowiec,  

     nr 18 Murcki,  nr 20 Zarzecze, nr 21 Kostuchna, nr 22 Podlesie. 

-   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  

     Katowice,  

-   nadania Statutów Urzędowi Miasta oraz jednostkom organizacyjnym  

    Miasta, 

-   nieodpłatnego nabycia akcji spółki prawa handlowego pod  

    nazwą „Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ”w Katowicach, 

-   utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Górnośląski  

    Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach. 

 

Rada Miasta Katowice w październiku 2003 r. przeprowadziła wybory 

ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego na kadencję 2004-2007. 
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Rada Miasta Katowice wysłuchała  i przyjęła w okresie sprawozdawczym 

coroczne sprawozdania: 

 

-   z pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice w kolejnych latach  

     kadencji, 

-   Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

     i Porządku w Katowicach, 

-   Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Ramowego Programu Poprawy  

     Bezpieczeństwa Mieszkańców Katowic, 

-   z wykonania „Kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury  

    fizycznej”, 

-   z przebiegu Konkursu Inicjatyw Kulturalnych Katowic, 

-   z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych, 

-   z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 

-   Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym  

    miasta, 

-   z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

-   z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice. 

 

W okresie IV kadencji Rada Miasta Katowice podjęła łącznie: 

 

-    121 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych     

planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 

-    28 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego miasta, 

-    75 uchwał w sprawie rozpatrzenia zarzutów  i wniosków wniesionych  

     przez mieszkańców i instytucje, a dotyczących  planów zagospodarowania  

     przestrzennego, 

-   18 uchwał związanych  z  nadaniem imion katowickim szkołom,   

     przedszkolom i Szpitalowi, 

-   4 uchwały w sprawie nadania nazw katowickim placom i ulicom, 

-   185 uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg i wniosków mieszkańców. 

 

W styczniu 2006r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich miała 

miejsce tragiczna katastrofa budowlana w wyniku, której zginęło 65 osób, 

a obrażeń doznało kilkaset osób.  

Rada Miasta Katowice wraz z Prezydentem Miasta bezzwłocznie włączyła się 

do ogólnopolskiej akcji pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym. Wymiernym 

wynikiem tego było podjęcie 255 uchwał w sprawie udzielenia pomocy 



Strona 26 protokołu 

 

poszczególnym gminom i miastom celem wsparcia osób poszkodowanych w 

wyniku katastrofy oraz rodzinom ofiar na łączną kwotę 1 mln 401 tys. 500 zł. 

 

W trakcie kadencji zaszły zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Katowice. 

Na początku kadencji w listopadzie 2002r., w miejsce Piotra Uszoka, który objął 

funkcję Prezydenta Miasta Katowice, radnym został Stefan Gierlotka.  

W miejsce Józefa Kocurka, powołanego na Wiceprezydenta Miasta Katowice, 

radnym został Henryk Adler. 

W grudniu 2002r. w miejsce Krystyny Siejnej, mianowanej Wiceprezydentem 

Miasta Katowice, radnym został Andrzej Szady. 

W grudniu 2003r. w miejsce zmarłej radnej Elżbiety Leś, radnym został Andrzej 

Szydłak. 

W grudniu 2004r. w miejsce zmarłego radnego Janusza Gacmangi, radnym 

został Adam Warzecha.  

Z powodu wyboru na Posłów do Sejmu RP w październiku 2005r. trzech 

naszych radnych: Krzysztof Mikuła, Andrzej Sośnierz i Marek Wójcik złożyło 

mandat radnego. W ich miejsce, w listopadzie 2005r. uzupełniono skład Rady 

Miasta Katowice, a nowymi radnymi zostali: Beata Drzazga, Ewa Kołodziej i 

Dawid Kostempski. 

Po rezygnacji z mandatu radnej Beaty Drzazgi, w styczniu 2006r., w lutym 

2006r. mandat objął Leszek Piechota. 

 

Średnia frekwencja na sesjach Rady Miasta Katowice wynosiła 90% ogólnej 

liczby radnych. 

 

Radni wzięli udział w 51 szkoleniach. 

Radni zgłosili 332 interpelacji sesyjnych oraz 27 zapytań radnych. 

Ponadto wnieśli szereg interwencji i wniosków do Prezydenta Miasta.  

 

Przewodniczący Rady przyjął na dyżurach 295 osób w sprawach 

indywidualnych i wystosował 180 wniosków do Prezydenta Miasta”. 

 

Radny Adam Warzecha zapytał czy kwota dotycząca udzielonej pomocy 

finansowej ofiarom katastrofy i ich rodzinom,  podana w sprawozdaniu, zgadza 

się z ostateczną kwotą udzielonej pomocy. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawozdanie sporządzono na dzień 24 

października i nie uwzględnia ono projektów uchwał z dzisiejszej sesji, w tym 

dotyczących pomocy finansowej udzielonej ofiarom katastrofy. 

 



Strona 27 protokołu 

 

Radny Wojciech Boroński w nawiązaniu do sprawozdania, zapytał co zrobiono 

aby pomóc rodzinie zmarłego radnego Janusza Gacmangi, którego śmierć 

nastąpiła w wyniku mobbingu, jakiemu został poddany w miejscu pracy. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawy sądowe najprawdopodobniej 

zostaną umorzone z powodu śmierci powoda. Stwierdził, że jest w kontakcie  

z wdową po radnym Januszu Gacmandze. Udzielana jest jej pomoc prawna. 

 

Radny Wojciech Boroński podziękował za udzielaną pomoc. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr LXVII/1637/06 

 

Punkt 23 Przedstawienie informacji podmiotów dokonujących analizy  

                 oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał informację Wojewody Śląskiego  

z 13.10.2006r. dotyczącą oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady 

Miasta oraz Prezydenta Miasta.  

Zostały one złożone w terminie ustawowym.  

W wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ponadto Przewodniczący Rady odczytał informację Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Mikołowie z 11.10.2006r. w sprawie oświadczeń majątkowych 

złożonych przez kilku Dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

oraz zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia.  

Nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości. 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie skarg.  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A P na 

Prezydenta Miasta Katowice w związku z odmową unieważnienia konkursu 

na stanowisko  Dyrektora Gimnazjum Nr 9  

w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/24/06. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1638/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani G M na działalność 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Katowicach w związku z roszczeniem z tytułu rozliczeń za zużycie wody. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/24a/06. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Krystyna Nesteruk  

poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy  30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr LXVII/1639/06/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J K na 

działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr LXVII/24b/06. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymujących się”. 
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/Uchwała nr LXVII/1640/06/ 

 

Punkt 25 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję nie wpłynęły żadne 

interpelacje radnych. 

 

Punkt 26 Zapytania radnych. 

 

W punkcie zapytania radnych, nie zgłoszono żadnych zapytań. 

 

Punkt 27 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał podziękowania Rady Jednostki Pomocniczej nr 

6 Ligota Panewniki dla Przewodniczącego Rady oraz Rady Miasta Katowice za 

dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju miasta, jak również dzielnicy 

Ligota – Panewniki. 

Przewodniczący odczytał także decyzję Wojewody Śląskiego z 19.10.2006r. 

umarzająca postępowanie nadzorcze wszczęte w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr LXIII/1485/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 

2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta Katowice. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali do skrytek książkę Lecha 

Szarańca i Andrzeja Złotego „Narodziny miasta Katowice”, która była rozdana 

uczestnikom IV Konferencji Edukacji Regionalnej dla Nauczycieli. W związku 

z tym Przewodniczący podziękował Wydziałowi Edukacji oraz Kultury i Sportu 

za udostępnienie tych materiałów PP. Radnym. 

Przewodniczący Rady zaprosił radnych po zakończeniu sesji, w imieniu 

Prezydenta Miasta oraz radnego Marka Kramzy, na koncert zorganizowany 

przez młodzież koła regionalnego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Dąbrówce 

Małej.  

 

Punkt 27a/ Wystąpienie Przewodniczących Klubów Radnych. 

 

Przewodniczący Klubu SLD-UP Tomasz Czakon podsumował kadencję. 
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„Czcimy w tej chwili jednocześnie smutną i uroczystą okoliczność – 

koniec kadencji 2002 – 2004. W oczywisty sposób jest to okoliczność smutna, 

ponieważ kończymy pewien etap naszego życia, naszej działalności. Wielu z nas 

ponownie ubiega się o wybór, który nigdy nie jest  pewny. Kończymy to, co 

zdołaliśmy oswoić, a przed nami pojawia się to, co nieznane, niepewne. 

Zarazem jest to także okoliczność uroczysta, ponieważ koniec kadencji 

jest świętem demokracji. To w demokracji i dzięki demokracji istnieją 

jednoznacznie określone, i powszechnie akceptowane reguły pozwalające ciągle 

dokonywać wymiany tych, którzy reprezentują obywateli i którzy mają szansę 

przedstawić nowe pomysły na rozwój naszej gminnej wspólnoty. Nie są do tego 

potrzebne żadne nadzwyczajne działania. Wystarczy kalendarz. I to jest 

optymistyczne. Optymistyczne jest także to, że z tej okazji możemy wyrwać się 

z rutyny codzienności, codziennego języka i przejść do języka bardziej 

wzniosłego .  

Koniec kadencji jest także dobrą okazją do spojrzenia wstecz – na to, co 

udało nam się dokonać, co jest  jeszcze do zrobienia; jest to także odpowiednia 

chwila do złożenia podziękowań. 

Pan przewodniczący Rady w syntetyczny sposób przedstawił statystykę 

tego czym jako Rada zajmowaliśmy się w minionych czterech latach, czym 

zajmowały się komisje Rady. Ilość uchwał Rady, wniosków komisji jest 

olbrzymia. I wprawdzie nie jestem zwolennikiem państwa minimalnego, to 

znaczy takiego, które zajmuje się nielicznymi problemami, a jednak 

zastanawiam się czy ta ilość przyjętych przez nas uchwał nie jest zbyt duża, zbyt 

szczegółowo ingerująca w mechanizmy rozwoju miasta, czy nie można by 

podobnych rezultatów osiągnąć w inny sposób? Wśród przyjętych uchwał są te 

bardziej rutynowe i te podejmujące zasadnicze problemy rozwoju Katowic. Do 

tych bardziej zasadniczych należą z pewnością kolejne uchwały w sprawie 

przyjęcia budżetu, lecz są to także uchwały dotyczące projektów 

zagospodarowania przestrzennego, rozwiązywania problemów społecznych i 

bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak, w mojej ocenie, jedną z najważniejszych 

uchwał wreszcie przyjętych była ta, która dotyczy strategii rozwoju miasta. Jest 

ona ważna dla rozwoju Katowic, lecz równie ważne było to, że w procesie jej 

przyjmowania najlepiej ujawnił się sposób pojmowania przez nas polityki. 

W naszym kraju istnieje awersja do polityki, nikt nie chce się przyznać, że 

jego działania mają charakter polityczny; szczególnie samorządowcy z zapałem 

podkreślają, że są poza i ponad polityką. Nie jest to prawdą. W działalności 

publicznej nie ma ucieczki od polityki. Problem polega tylko na tym, jak 

polityka jest rozumiana i pojmowana. W Radzie Miejskiej Katowic także 

uprawialiśmy politykę a polegała ona na dyskusjach o wyborze priorytetów 

ważnych dla mieszkańców. Ponadto w tych dyskusjach uwzględnialiśmy to, że 

także inni mają rację i w konsekwencji dążyliśmy do osiągania kompromisów. I 
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jeśli Katowice rozwijają się, osiągają sukcesy, to są one także rezultatem tego 

sposobu pojmowania polityki. Wszyscy przyczyniliśmy się do tego, lecz  na 

wyróżnienie zasługuje styl działania prezydenta Piotra Uszoka (styl ten ma też 

złe strony, lecz dzisiaj nie będę o nim mówił), przewodniczącego Rady Jerzego 

Forajtera oraz Klubów Radnych. Nie będę ukrywał, że zawsze starałem się 

wspierać przedstawione tutaj rozumienie polityki, a byłem przeciwnikiem 

politykierstwa. 

Katowice w minionych czterech latach zmieniły się. W wielu ważnych 

sprawach zmiany te są pozytywne: w porównaniu z sąsiednimi miastami, a także 

większością dużych miast bezrobocie jest znacznie niższe, utrzymujemy 

znaczącą pozycje na mapie gospodarczej województwa i Polski, mamy dobre 

oceny wiarygodności finansowej, przebudowywana jest miejska infrastruktura, 

coraz większą miastotwórczą rolę pełnią publiczne i niepubliczne szkoły 

wyższe. Takie wyliczanie można by jeszcze kontynuować. Jednak naszym 

następcom pozostawiamy równie ważne wyzwania – zadania. 

Najpoważniejszym, w syntetyczny sposób świadczącym o stanie Katowic, 

jest fakt zmniejszania się liczby mieszkańców. Wprawdzie ostatnio następuje to 

wolnej, lecz jest to faktem. Świadczy to bowiem o tym, że dla samych 

mieszkańców Katowice nie są atrakcyjne. To prawda, że zjawisko dotyczy nie 

tylko Katowic. Ma wręcz charakter uniwersalny, światowy. Dotyczy wszystkich 

aglomeracji o tradycyjnych przemysłach. Zjawisko ucieczki mieszkańców 

przyjmuje postać obwarzanka; centrum pustoszeje, natomiast zaczynają 

rozrastać się miejscowości na obrzeżach aglomeracji. Jest to więc zjawisko 

uniwersalne, lecz jeśli chcemy, aby Katowice pełniły tę rolę, którą zapisaliśmy 

w „Strategii rozwoju”, to trzeba mu przeciwdziałać. 

Innym zadaniem jest budownictwo mieszkaniowe. Wprawdzie był czas, 

kiedy w Katowicach oddawano do użytku mniej mieszkań, niż teraz, lecz ciągle 

jest to o wiele za mało. Za mało nie tylko ze względu na potrzebę zaspokojenia 

jednej z najważniejszych ludzkich potrzeb, lecz także aby przeciwdziałać 

ucieczce mieszkańców i zacząć przyciągać innych. 

Ważnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Statystyki 

wskazują, że nasze miasto należy do najbardziej niebezpiecznych. I znów – 

sytuacja taka dotyczy wszystkich starych, dużych aglomeracji. Jest także 

faktem, że w minionej kadencji przeznaczyliśmy znaczące środki na zadania 

związane z bezpieczeństwem. Problem jednak istnieje. 

Następnym zadaniem jest przyciąganie inwestorów, szczególnie tych, 

którzy mogą nadać Katowicom metropolitarnego charakteru, zarówno jeśli idzie 

o typ oferowanej pracy, typ usług, lecz także zagospodarowania przestrzeni. 

Listę tę mógłbym kontynuować. Każdy z nas może to uczynić. Taka 

umiejętność jest oczywistym rezultatem przebywania w tej Radzie. 
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Dziękuję wyborcom za możliwość bycia radnym przez trzy kolejne 

kadencje. Ma to dla mnie znaczenie osobiste i zawodowe. Zawodowo 

przedmiotem mojego zainteresowania jest refleksja nad mechanizmami 

funkcjonowania społeczeństwa. Obserwacja uczestnicząca, jaką była rola 

radnego, znacznie ułatwia mi zrozumienie procesów społecznych. 

Dziękuję za współpracę Panu Prezydentowi, wiceprezydentom; dziękuję 

Pani Skarbnik za to (teraz to już mogę powiedzieć), że „trzymała węża w 

kieszeni”, a także Panu Sekretarzowi Miasta za to, że „wszystko wie a nic nie 

mówi”. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady i kolegom 

wiceprzewodniczącym. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom radnym.  

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, wasza praca jest potrzebna, choć 

czasem mało wdzięczna. Oczywiście dziękuję dziennikarzom za rzetelność, 

czasem mniejsze lub większe złośliwości, lecz także życzliwość.  

I na koniec, tak to jest z najbliższymi, że muszą czekać – dziękuję za 

współpracę koleżankom i kolegom z Klubu Radnych”. 

 

Przewodnicząca Klubu PO Halina Kańtoch stwierdziła, że postanowiła wraz 

z kolegami klubowymi nie traktować dzisiejszego przemówienia jako trybuny 

wyborczej.  

Uważa, że radni nie sprzeniewierzyli się ślubowaniu złożonemu na początku 

kadencji. Za to wszystkim kolegom podziękowała i pogratulowała. 

Podziękowała także urzędnikom Biura Rady Miasta, Panu Naczelnikowi  

i poszczególnym pracownikom. Słowa podziękowań skierowała także do 

Naczelników Wydziałów, z którymi radni współpracowali. Oczywiście 

podziękowała również za współpracę Panu Prezydentowi oraz 

Wiceprezydentom. Uważa, że w okresie minionych czterech lat, współpraca ta 

była owocna. Powstały bowiem dokumenty, które świadczą o ciężkiej pracy 

Urzędu oraz wszystkich radnych.  

Na koniec podziękowała radnym. Kolegom z SLD-UP dziękowała za 

współdziałanie. Ma jednak żal, że PO było jedyną opozycją w mieście. 

Platforma Obywatelska czuła się bowiem jako opozycja osamotniona.  

Uważa, że spory, które toczyli z „Forum Samorządowym i Piotr Uszok” 

dotyczyły meritum, a nie personam. Dodała, że liczy na to, iż większość  

z Państwa Radnych będzie kontynuowała swoje działania w przyszłej kadencji.  

Przewodniczącemu Rady zobowiązała się złożyć podziękowania po 

zakończeniu sesji. 

 

Przewodniczący Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”  Jerzy 

Dolinkiewicz podsumował kadencję. Dołączył się do życzeń i gratulacji swoich 

poprzedników. W ciągu ostatnich lat w naszym mieście następowały wyraźne 

zmiany na lepsze. Dotrzymano wiele obietnic z programu „Forum Samorządowe  
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i Piotr Uszok” przedstawione przed czterema laty. Dzięki działaniu Pana 

Prezydenta oraz Rady Miasta następowała systematyczna poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców. W ostatnich dniach nastąpiło m.in. uroczyste 

otwarcie nowoczesnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Kontynuowano 

przebudowę i modernizację dróg w mieście. W końcowej fazie znajduje się 

przebudowa Ronda im. Jerzego Ziętka oraz dwóch tuneli Drogowej Trasy 

Średnicowej. Rozpoczęto reformę służby zdrowia, kontynuowano przebudowę 

kanalizacji, wspierano inicjatywy do tworzenia nowych miejsc pracy.  

W obecnej kadencji wybudowano także nowe centrum handlowe przy ul. 

Chorzowskiej. Kontynuowano budowę mieszkań w systemie TBS. 

Wybudowano wiele boisk sportowych, szczególnie na terenie szkół.  

Radny złożył podziękowania Panu Prezydentowi za wielkie zaangażowanie  

w przebudowę miasta. Podziękowania złożył także Wiceprezydentom, Pani 

Skarbnik Miasta, Sekretarzowi oraz urzędnikom Urzędu Miasta. 

Przewodniczącemu Rady podziękował za miłą współpracę, rzetelność i dobrą 

organizację pracy.  

Na koniec życzył sukcesu wszystkim radnym kandydującym ponownie do Rady 

Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady zapowiedział obecność na sesji Komendantów:  

Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Jeremiasza 

Szczygłowskiego. 

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Jeremiasz Szczygłowski  

podziękował Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta za współpracę. 

Wręczył kwiaty Prezydentowi Piotrowi Uszokowi. 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Krzysztof Kwiatkowski 

podziękował Prezydentowi oraz Radzie Miasta za duże wsparcie finansowe.  

Przekazał także podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

Wraz z Komendantem Straży Miejskiej Michałem Gałęziowskim wręczył 

kwiaty Przewodniczącemu Rady.  

 
Punkt 27b/ Wystąpienie Prezydenta Miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok wygłosił przemówienie na koniec kadencji. 

 

/Przemówienie- zał. nr 3 do protokołu./ 

 

Punkt 28 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta.  
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„Finis coronat opus” – koniec wieńczy dzieło i jak mawiali starożytni pozwala 

dopiero ocenić je w pełni.  

Dzisiaj znajdujemy się w takim momencie „finisu”,  dzieła pod nazwą 

działalność Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006, IV kadencji samorządu 

terytorialnego. O dokonaniach Rady mówiliśmy przy okazji „Sprawozdania  

z kadencji”.  

Chciałem się  z Państwem podzielić kilkoma zdaniami osobistych refleksji na 

temat samej Rady: 

Miałem zaszczyt i przyjemność być Przewodniczącym wspaniałego kolektywu 

składającego się z ludzi kompetentnych i zaangażowanych. Serdecznie dziękuję 

wszystkim Paniom i Panom Radnym za ich pracę na rzecz naszego miasta, za 

zrozumienie i aktywność. Szczególnie słowa podziękowania należą się 

Wiceprzewodniczącym Rady, moim kolegom z Komisji Organizacyjnej, jak 

również Przewodniczącym komisji stałych Rady, którzy pomagali mi wraz  

z Przewodniczącymi Klubów organizować pracę Rady.  

Wszystkim Państwu dziękuję za konstruktywne i merytoryczne podejście do 

działalności Rady, a także, co bardzo charakterystyczne właśnie dla tej Rady,  

za chęć i umiejętność wypracowywania kompromisów. Było to bardzo ważne  

w mijającej kadencji. Uważam, że jest to jednym z jej największych osiągnięć. 

Panu Prezydentowi, Paniom i Panu Wiceprezydentom również serdecznie 

dziękuje za współpracę. I tu należy podkreślić ogromne zaangażowanie  

i profesjonalizm, a równocześnie elastyczność i otwartość na argumenty oraz 

dążenie do kompromisu. Ponownie to powtarzam i wracam do tego 

kompromisu. 

Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Referatów, w szczególności  

Naczelnikowi Biura Rady Miasta oraz wszystkim pracownikom Biura Rady 

składam serdeczne podziękowania za pomoc w prowadzeniu, niełatwym, Rady 

Miasta. 

Również ciepłe słowa podziękowania kieruję do Dyrektorów miejskich 

jednostek organizacyjnych, z którymi przyszło mnie osobiście i Radzie 

współpracować. 

Wysoka Rado! 

Kierując przez cztery lata nawą Rady Miasta niewątpliwie kilkakrotnie jako 

Przewodniczący i Sternik tej nawy otarłem się o mieliznę. Wydaje się, że nie 

osadziłem tego korabia na mieliznach ani nie rozbiłem go przez te cztery lata  

o rafy.  

Za ewentualne i niewątpliwe niedociągnięcia wszystkich Państwa serdecznie 

przepraszam.  

Kończąc chciałem życzyć Państwu zdrowia, szczęścia osobistego  

i spełnienia marzeń.  

Dziękuję Wam wszystkim.” 
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Na koniec LXVII sesji Przewodniczący Rady wraz z Prezydentem Miasta 

rozdali każdemu Radnemu i Radnej  podziękowania za pracę w mijającej 

kadencji wraz z książką Jadwigi Lipońskiej- Sajdak i Zofii Szoty „Pozdrowienia 

z Katowic”. 

 

Punkt 29 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady 

LXVII ostatniej sesji kadencji 2002-2006 o godz. 16.35. 

 

 

 

                                                                                Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter 


