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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z I sesji. 

 

Data sesji:  27 listopada 2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 12.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.00. 

Numery podjętych uchwał: I/1/06 – I/6/06. 

Prowadzący obrady:  Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Komisja Uchwał i Wniosków: Radny Józef Kocurek 

                                                    Radny Ryszard Willner-Paster 

                                                    Radny Adam Warzecha 

Protokolanci: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych i zaproszonych gości, 

nr 2    Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru  

          przewodniczącego Rady Miasta Katowice 

nr 3    Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru  

          wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice 

 

 

W sesji uczestniczyło 30 radnych ( na 30 ogółem). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

strona 2 protokołu 

Porządek obrad  I  sesji V kadencji  

Rady Miasta Katowice 

w dniu 27 listopada 2006r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Katowicach o 

wyborze do Rady Miasta Katowice. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru 

przewodniczącego Rady Miasta Katowice”. 

7. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru 

przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

9. Przeprowadzenie wyboru  przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

10. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór  przewodniczącego Rady Miasta 

Katowice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice”. 

12. Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Katowice. 

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów 

wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

14. Przeprowadzenie wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Katowice. 

15. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Katowice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w 

stosunku do Prezydenta Miasta Katowice. 

16a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

      udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego,  

      z przeznaczeniem dla rodzin ofiar śmiertelnych katastrofy górniczej  

      w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2006r.  

17. Komunikaty i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji. 
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Przebieg obrad. 

 

  Punkt 1 Otwarcie sesji. 

    

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz otworzył obrady I Sesji Rady 

Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta, Naczelników oraz przedstawicieli 

Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zaproszonych zakładów 

oraz jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

 

Powitał również obecnych na Sali parlamentarzystów: Posła Krzysztofa Mikułę, 

Posła Marka Wójcika, Posłankę Elżbietę Pierzchałę i Posła Jana Rzymełkę. 

 

Szczególnie serdecznie powitał Przewodniczącego Miejskiej Komisji 

Wyborczej Pana Andrzeja Obcowskiego. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz na podstawie listy obecności, 

stwierdził, że obrady są prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Kopalni „Halemba” w ostatnich 

dniach, Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz poprosił o uczczenie zmarłych 

górników minutą ciszy. 

Wszyscy obecni na sali sesyjnej uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych tragicznie 

górników.  

 

Punkt 2 Wręczenie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej  

               w Katowicach o wyborze do Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Obcowski wręczył 

nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze (w kolejności alfabetycznej). 

Pogratulował wyboru wszystkim radnym. 

 

Punkt 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz odczytał rotę ślubowania: 
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„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Wszystkie osoby wybrane na radnych ( według kolejności alfabetycznej) 

złożyły ślubowanie poprzez wypowiedzenie słów „Ślubuję”.  

Każdy z radnych mógł również wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”, 

z czego większość radnych skorzystała. 

 

Po złożeniu ślubowania Rada Miasta Katowice ukonstytuowała się. 

 

Punkt 4 Ustalenie porządku obrad. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz przypomniał, że radni otrzymali 

porządek obrad sesji wraz z zaproszeniami. 

 

Prezydent Piotr Uszok zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad 

dodatkowego punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego,  

z przeznaczeniem dla rodzin ofiar śmiertelnych katastrofy górniczej w KWK 

„Halemba” w Rudzie Śląskiej w dniu 21 listopada 2006r.  

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz zaproponował aby wniesiony przez 

Prezydenta projekt uchwały dopisać jako punkt 16a/ w porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady Andrzej 

Zydorowicz poddał propozycję zmiany w porządku obrad pod głosowanie. 

 

Zmiana w porządku obrad uzyskała bezwzględną większość głosów radnych, 

przy wyniku głosowania - 30 głosów „za”. 

 

Punkt 5 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz poprosił aby przedstawiciele 

Klubów Radnych zgłaszali kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Radna Krystyna Siejna zaproponowała kandydaturę radnego Józefa Kocurka. 

 

Radny Józef Kocurek wyraził zgodę. 

 

Radny Michał Jędrzejek zaproponował do KUiW radnego Ryszarda Willnera-

Pastera. 
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Radny Ryszard Willner-Paster wyraził zgodę. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Warzechy. 

 

Radny Adam Warzecha wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów oraz braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz poddał pod 

głosowanie skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Rada Miasta Katowice przegłosowała skład Komisji Uchwał i Wniosków 

jednogłośnie, przy 30 glosach „za”. 

 

Punkt 6 Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru  

               przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz przypomniał, że radni otrzymali 

projekt uchwały w materiałach sesyjnych jako druk sesyjny nr I/6/06. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił aby w § 4 ust. 1 regulaminu wpisać z ilu 

radnych powołuje się Komisję Skrutacyjną. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz wyjaśnił, że liczba ta będzie znana 

po dokonaniu wyboru Komisji. Następnie odczytał treść projektu regulaminu. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr I/1/06/ 

 

Punkt 7  Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta  

               Katowice. 

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Forajtera na 

przewodniczącego Rady. 

Dodał, że radny Jerzy Forajter był Przewodniczącym Rady w poprzedniej 

kadencji. Jest on człowiekiem godnym zaufania, wybitnym samorządowcem, 

zaangażowanym w sprawy miasta. Przedstawił go jako osobę, która bardzo dużo 

zrobiła dla swojego środowiska oraz całego miasta.  
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Radny Jerzy Forajter wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz wobec braku dalszych zgłoszeń ze 

strony radnych, dla formalności, poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Rada Miasta Katowice przegłosowała jednogłośnie, przy 30 głosach „za”, 

zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

Punkt 8  Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru  

                przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz poprosił radnych o zgłaszanie 

kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoba kandydująca nie  

może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radna Krystyna Siejna zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Szołtysik. 

 

Radna Grażyna Szołtysik wyraziła zgodę. 

 

Radny Stanisław Włoch zgłosił kandydaturę radnej Ewy Kołodziej. 

 

Radna Ewa Kołodziej wyraziła zgodę. 

 

Radny Michał Jędrzejek zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Łukasiewicza. 

 

Radny Jakub Łukasiewicz wyraził zgodę. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów oraz braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz poddał pod 

głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

Rada Miasta Katowice przegłosowała skład Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie, 

przy 30 glosach „za”. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz ogłosił przerwę o godz. 12.35  

w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania wyboru 

przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Punkt 9 Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Rady Miasta  

               Katowice. 
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Po przerwie, o godz. 12.50 wznowiono obrady. 

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna Szołtysik krótko 

przypomniała radnym zasady głosowania. 

 

Radni według kolejności alfabetycznej oddali swój głos i wrzucili go do 

przygotowanej w tym celu urny. 

 

O godz. 13.00 Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz ogłosił przerwę  

w celu obliczenia głosów przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie, o godz. 13.10 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna 

Szołtysik odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający,  

że  w wyniku tajnego głosowania radny Jerzy Forajter został wybrany 

Przewodniczącym Rady Miasta Katowice. 

 

/Protokół Komisji Skrutacyjnej- zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 10 Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór  przewodniczącego Rady  

                 Miasta Katowice. 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz odczytał uchwałę w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Katowice i poddał ją pod głosowanie. 

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 30 głosach „za” podjęła uchwałę 

stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 

 

/ Uchwała nr I/2/06/ 

 

Prowadzący obrady Andrzej Zydorowicz pogratulował Przewodniczącemu 

Rady Jerzemu Forajterowi wyboru i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku 

przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter podziękował radnym za wybór na 

Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że będzie nadal pracował dla dobra Rady, 

miasta oraz mieszkańców. 

 

Punkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru  

                 wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 
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Przewodniczący Rady Jerzy Forajter przypomniał, że radni otrzymali projekt 

uchwały w materiałach sesyjnych jako druk sesyjny nr I/11/06. 

Odczytał autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr I/3/06/ 

 

Punkt 12 Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta  

                 Katowice. 

 

Radna Grażyna Szołtysik zgłosiła na wiceprzewodniczącego Rady – radnego 

Marka Chmielińskiego. 

 

Radny Marek Chmieliński wyraził zgodę. 

 

Radna Halina Kańtoch zgłosiła na wiceprzewodniczącego Rady – radnego 

Tomasza Szpyrke. 

 

Radny Tomasz Szpyrka wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Michał Jędrzejek zgłosił na wiceprzewodniczącego Rady – radnego 

Piotra Pietrasza. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych zgłoszeń ze strony radnych, dla 

formalności, poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na 

wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 

Rada Miasta Katowice przegłosowała jednogłośnie, przy 30 głosach „za” 

zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

 

Punkt 13 Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów  

                 wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady  poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji 

Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoba kandydująca nie  może wchodzić w skład 

Komisji Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący Rady zaproponował aby powołać taki sam skład Komisji 

Skrutacyjnej jak w przypadku wyboru Przewodniczącego Rady. 

 

Radna Grażyna Szołtysik, radna Ewa Kołodziej i radny Jakub Łukasiewicz  

( tworzący poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej) wyrazili zgodę na udział  

w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatów oraz braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Rada Miasta Katowice przegłosowała skład Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie, 

przy 30 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 13.20 w celu ukonstytuowania 

się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania wyboru wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

 

Punkt 14 Przeprowadzenie wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta  

                Katowice. 

 

Po przerwie, o godz. 13.30 wznowiono obrady. 

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna Szołtysik krótko 

przypomniała radnym zasady głosowania. 

 

Radni według kolejności alfabetycznej oddali swój głos i wrzucili go do 

przygotowanej w tym celu urny. 

 

O godz. 13.35 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu obliczenia głosów 

przez Komisje Skrutacyjną. 

 

Po przerwie, o godz. 13.45 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna 

Szołtysik odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający,  

że  w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady zostali 

wybrani radni: Marek Chmieliński, Piotr Pietrasz i Tomasz Szpyrka. 

 

/Protokół Komisji Skrutacyjnej- zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Punkt 15 Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących  
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               Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice i poddał ją pod głosowanie. 

 

Rada Miasta Katowice jednogłośnie, przy 30 głosach „za”, podjęła uchwałę 

stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. 

 

/ Uchwała nr I/4/06/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru nowo wybranym 

Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Katowice. 

 

Punkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego  

                 Rady Miasta Katowice do wykonywania czynności z zakresu  

                 prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr I/16/06. 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach  „za”. 

 

/Uchwała nr I/5/06/ 

 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                    udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu  

                    terytorialnego, z przeznaczeniem dla rodzin ofiar śmiertelnych  

                    katastrofy górniczej w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej  

                    w dniu 21 listopada 2006r.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Radny Marek Plura poprosił Pana Prezydenta o poszerzenie uzasadnienia do 

projektu uchwały. Jesteśmy wszyscy głęboko poruszeni i solidarni z ofiarami 

katastrofy. Wiadomo jednak z mediów, że udzielona pomoc rodzinom ofiar  

katastrofy jest znaczna, daleko wykracza ponad 1,5 mln złotych. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że dotychczas nie wiadomo jeszcze jaka 

pomoc rzeczywiście została udzielona. W mediach padają różne kwoty. Trudno 

na razie przesądzać o ich wielkości. 
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Miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich postanowiły udzielić pomocy  

w związku z tragicznymi wydarzeniami. Udzielona ona zostanie podobnie jak  

w przypadku ofiar katastrofy w Międzynarodowych Targach Katowickich. 

Obecnie każda gmina podpisuje z Rudą Śląską porozumienie i na jego 

podstawie pieniądze są przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej, który już  

bezpośrednio przekazuje pomoc rodzinom. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń 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 I/6/06/ 

 

Punkt 17 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższą II sesję Rady Miasta  zwoła 

na dzień 1 grudnia ( piątek) o godz. 14.00. Wyjaśnił, że jest potrzeba wyboru  

i ukonstytuowania się komisji Rady Miasta oraz podjęcia prac nad projektem 

budżetu miasta. Istnieje także konieczność wykonania zapisów ustawowych 

dotyczących złożenia oświadczeń majątkowych Państwa radnych. Terminy 

biegną  bowiem  prawdopodobnie od terminu wyborów. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał w jakim trybie zostanie zwołana 

planowana sesja Rady. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jednym z argumentów jest wyjazd 

Prezydenta Piotra Uszoka i konieczność złożenia przez niego ślubowania. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że nie pyta dlaczego zwoływana jest 

sesja Rady, tylko w jakim trybie. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w trybie ustawowym, według artykułu, 

który stanowi,  iż Przewodniczący Rady zwołuje sesje w miarę potrzeb. 

 

Radny Michał Jędrzejek poinformował, że w dniu 24.11. 2006r. zawiązał się 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
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Punkt 18 Zamknięcie sesji.   

 

Przewodniczący Rady Jerzy Forajter wobec wyczerpania porządku obrad  

I sesji Rady Miasta Katowice V kadencji samorządu, zamknął jej obrady o godz. 

14.00. 

 

Protokolant:                                                  Prowadzący obrady 

                                                                               Radny  

 

 

Beata Musiał                                               Andrzej Zydorowicz 

 

 

 

                                                                           Przewodniczący  

                                                                      Rady Miasta Katowice 

 

 

                                                                           Jerzy Forajter 


