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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z II sesji. 

 

Data sesji:  1 grudnia  2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 14.50. 

Numery podjętych uchwał: II/7/06 – II/13/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Jerzy Dolinkiewicz i radny Adam Depta 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński  

 radny Jerzy Dolinkiewicz 

 radny Adam Depta 

Protokolanci: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych i zaproszonych gości, 

 

 

W sesji uczestniczyło 28 radnych ( na 28 ogółem). 
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Przebieg obrad. 

 

Porządek obrad II sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 1 grudnia 2006r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia  o wyborze Prezydenta Miasta Katowice. 

3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Katowice. 

4. Powołanie sekretarzy sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Zmiany w porządku obrad. 

7. Skreślony. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby radnych, członków 

stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich składów osobowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 

stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Uszoka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych ( w przypadku 

złożenia takich rezygnacji ). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z 

Prezydentem Miasta Katowice. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań  

realizowanych w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

14. Interpelacje. 

15. Zapytania radnych. 

16. Komunikaty i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie sesji.  
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Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady II 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. 

 

Szczególnie serdecznie powitał Przewodniczącego Miejskiej Komisji 

Wyborczej Pana Andrzeja Obcowskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji 

Adama Momota. 

 

Prowadzący obrady na podstawie listy obecności, stwierdził, że obrady są 

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 2 Wręczenie zaświadczeń o wyborze Prezydenta Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Obcowski wręczył 

Panu Prezydentowi Piotrowi Uszokowi zaświadczenie o wyborze. 

Pogratulował Prezydentowi. 

 

Punkt 3 Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Prezydent Piotr Uszok złożył ślubowanie następującej treści: 

„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyści ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. 

Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący Rady pogratulował i stwierdził, że Pan Prezydent Piotr Uszok 

objął obowiązki Prezydenta Miasta Katowice V kadencji. 

 

Punkt 4 Powołanie sekretarzy sesji. 
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Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Jerzego Dolinkiewicza  

2/ Adama Deptę 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 28 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 5 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Marka Chmielińskiego. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wykreślenie z porządku obrad wysłanego 

państwu radnym przy zawiadomieniach o sesji punktu 7 dot. Rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego. 

 

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

pod głosowanie zmianę w porządku obrad. 

 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady poddał jeszcze pod głosowanie cały porządek obrad. 

 

Porządek obrad został przyjęty przez Radę Miasta jednogłośnie, przy 28 głosach 

„za”. 

 

Punkt 7 Skreślony. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby  

              radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich  

              składów osobowych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/8/06.  
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Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wyrażają zgodę na pracę  

w poszczególnych komisjach Rady. 

 

Radni wyrazili zgodę na pracę w komisjach  Rady. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/7/06/ 

 

Punkt 9 Podjecie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących  

               i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/9/06.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zarówno obecnie omawiany projekt 

uchwały, jak i poprzedni, zostaną uzupełnione o nazwiska nowych radnych, 

którzy obejmą mandat po Prezydencie Piotrze Uszoku, Wiceprezydent 

Krystynie Siejnej i Wiceprezydencie Józefie Kocurku. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/8/06/ 

 

Punkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady  

                Miasta Katowice ( Piotr Uszok). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/10/06.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 
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/Uchwała nr II/9/06/ 

 

Punkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych  

                ( w przypadku złożenia takich rezygnacji). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/11a/06. 

Przygotowane projekty uchwał są następstwem zrzeczenia się mandatów przez 

Panią Krystynę Siejną i Pana Józefa Kocurka wyrażone w pismach z dnia 

28.11.2006r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że jako pierwszy zostanie rozpatrzony 

projekt uchwały dotyczący wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Siejnej. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/10/06/ 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że kolejny projekt uchwały dotyczy 

wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Kocurka. Projekt uchwały radni otrzymali 

jako druk sesyjny nr II/11/06. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/11/06/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania stosunku  

                pracy z Prezydentem Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/12/06. 

Odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 



Strona 7 protokołu 

 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/12/06/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                ustalenia zadań realizowanych w 2006r. ze środków Państwowego  

                Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr II/13/06. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna poinformowała, że zmiana podziału środków 

na poszczególne zadania wynika z przyznania dodatkowych środków 

finansowych PFRON pismem nr WF/1118w/2006, z dnia 26 październik 2006 

roku. 

Dokonując wyboru środków kierowano się tym, że należy je wykorzystać 

jeszcze w bieżącym roku. 

 

Dodatkową kwotę w wysokości 706 828 zł przeznacza się na: 

1. W § 1 pkt 4) uchwały: „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”- zwiększenie 

o kwotę 166 628 zł na realizację wniosków wpływających na bieżąco, 

ponieważ ten rodzaj pomocy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

osób niepełnosprawnych, 

2. W § 1 pkt 5) uchwały: „dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” – 

zwiększenie o kwotę 50 000 zł  planowaną na uczestnictwo w turnusie 

uczniów Szkoły Specjalnej przy ul. Zamkowej,  

3. W §  1 pkt  6) uchwały: „dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” –  zwiększenie o 

kwotę 269 400 zł, na realizację wniosków rozpatrzonych negatywnie z 

powodu braku środków oraz na realizację wniosków wpływających na 

bieżąco, 

 

     W § 1 pkt 7) uchwały: „dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej”- zwiększenie o kwotę 220 800 zł,  ze względu na sygnalizowaną 

przez WTZ konieczność doposażenia pracowni oraz utrzymującą się od kilku 

lat tę samą kwotę dofinansowania rocznego kosztu pobytu jednego 

uczestnika.  
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Radna Halina Kańtoch podziękowała Pani Skarbnik za przygotowanie 

projektu uchwały. Ma jednak wątpliwość, że środki wynikające z zapisu  pkt 3 

mogą zostać nie zrealizowane w bieżącym roku.  

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że miasto postara się wykorzystać 

możliwie największą ilość środków. 

 

Radna Halina Kańtoch zwróciła się z wnioskiem aby zaplanowane środki nie 

wróciły do źródła, z którego pochodzą, tylko zostały w sposób maksymalny,, 

zgodnie z zapisem uchwały, wykorzystane. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedstawiony projekt uchwały 

jest dowodem na to, iż miasto jest żywo zainteresowane wykorzystaniem tych 

środków. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr II/13/06/ 

 

Punkt 14 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

interpelacje następujących radnych: 

 

1/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie przejęcia przez miasto stadionu  

     GKS 

     

2/ radnych Jakuba Łukasiewicza i Michała Jędrzejka w sprawie   

    komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

    w Katowicach  

 

Zostaną one przekazane do Prezydenta Miasta Katowice, który zgodnie  

z procedurą udzieli odpowiedzi Państwu radnym. 
 

Punkt 15 Zapytania radnych. 

 

Radna Ewa Kołodziej zadała pytanie związane z planem zadań społeczno-

gospodarczych na 2007r. Na stronie 76 zamieszczono informację na temat 
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planowanych remontów w Liceach Ogólnokształcących. Stwierdziła, że ze 

zdziwieniem zauważyła, iż  w przypadku V Liceum Ogólnokształcącego nie 

zostanie zrealizowany wniosek budżetowy zgłoszony przez radną w sierpniu, 

dotyczący wymiany stolarki okiennej. 

Sprawa jest o tyle dziwna, że radna otrzymała pozytywną odpowiedź od Pana 

Prezydenta co do realizacji w/w wniosku budżetowego. 

V LO pozyskało już środki we własnym zakresie na wymianę 8 okien. Pozostały 

jeszcze do wymiany 22 okna. 

Radna ponowiła prośbę o realizację złożonego przez siebie wniosku 

budżetowego. 

 

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że dzisiejsza sesja nie jest poświęcona 

sprawom budżetowym. Z tego powodu nie odpowie co do szczegółu. Jednak co 

do zasady, stwierdził, że podobnych do wniosków radnej,  można by składać  

w odniesieniu do dziesiątków Liceów w mieście. Nie ma takiej możliwości, iż 

każdy zgłoszony wniosek zostanie zrealizowany. Uważa, że radny powinien 

szerzej spoglądać na problemy miasta. Nie tylko w przypadku stolarki okiennej, 

należy mieć wizję kompleksowego rozwiązania sprawy, w całym mieście, a nie 

tylko w jednej szkole. Pieniędzy na ten cel zawsze będzie za mało. W przypadku 

większych programów jest szansa pozyskania zewnętrznych źródeł 

finansowania i rozwiązania problemu w sposób całościowy.  

Prezydent przytoczył przykład boisk. Praktycznie każdy z radnych lobbował  

o ich remont na tartanowe przy konkretnych szkołach. Tymczasem podjęto 

działania, uruchomiono kredyt z Europejskiego Banku  Inwestycyjnego i dzięki 

temu kompleksowo rozwiązano problem. Podobnie stanie się zapewne ze 

stolarką okienną. 

Prezydent stwierdził, że będzie „odporny” na załatwianie jednostkowych 

wniosków, jeżeli nie będą one podejmowały kompleksowych działań. 

Nie chodzi przecież o licytowanie się o to kto złoży więcej wniosków.  

Dodał, że w poprzedniej kadencji doinwestowano dzielnice bardziej zaniedbane, 

biedne i najmniej zorganizowane jeżeli chodzi o dochodzenie swoich racji. 

Obowiązkiem miasta była właśnie odpowiedzialność, rzetelność  

i sprawiedliwość w odniesieniu do różnych obszarów miasta.  

Zapewnił, że wniosek radnej  nie pozostanie bez nadania sprawie biegu, ale nie 

będzie rozpatrywany indywidualnie, gdyż sprawa wymaga szerszego spojrzenia.  

 

Radny Stefan Gierlotka zauważył, że V Liceum, o którym mówiła Pani radna 

Kołodziej, obchodziło ostatnio 53 lecie swojego istnienia. W związku  

z tym stolarka okienna w tej szkole też ma 53 lata. 
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Poruszył jednak inną sprawę. W planie zadań społeczno- gospodarczych 

dostrzegł bowiem kilka błędów arytmetycznych. Poprosił o dokonanie ich 

korekty. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą  aby sprawy budżetowe nie były 

omawiane na dzisiejszej sesji, gdyż nie przewiduje tego porządek obrad i będą 

one  przedmiotem odrębnego procedowania.  

 

Prezydent Piotr Uszok zaproponował aby po, lub w trakcie planowanej  na 

dzień 11.12.2006r. sesji Rady przedstawić podstawy prawne  

i zasady konstruowania budżetu miasta. Rozpoczęta dyskusja budżetowa 

oczywiście jest potrzebna, jednak nie była planowana na dzisiejszej sesji. 

Trudno bowiem prowadzić ją w obecnie omawianym punkcie „Zapytania 

radnych”. 

Ze względów formalno-proceduralnych Prezydent poprosił o przełożenie 

dyskusji na czas temu przeznaczony. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że pomimo tego, iż nie jest to 

właściwy punkt porządku obrad, cieszy się,  iż może uczestniczyć w dyskusji 

budżetowej. Nie wszyscy radni biorą udział w pracach wszystkich komisji Rady. 

Na dzisiejszej sesji dowiedział się np.o tym, że radna złożyła wniosek 

budżetowy, który nie zostanie zrealizowany. Cieszy się także, że radni wyłapują 

błędy arytmetyczne w materiałach budżetowych. Z tego powodu nie zgodził się 

z Panem Przewodniczącym,  który stwierdził, że dyskusję należy zamknąć, gdyż 

nie jest ona objęta porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z procedurą, wszystkie stałe  

komisje Rady zajmują się problematyką związana z budżetem miasta  

i wszystkie wydają w tej sprawie opinie. Co do dyskusji radnych na ten temat, 

jest jak najbardziej „za”. Nie zamierza nikogo ograniczać. Na najbliższej  sesji 

11 grudnia zamierza wprowadzić do porządku obrad punkt, w którym dokonana 

zostanie prezentacja projektu budżetu na 2007r.  

 

Radna Halina Kańtoch zwróciła się z prośbą do radnych aby zapytania  

i wypowiedzi na sesji ograniczali do spraw merytorycznych, a nie do prezentacji 

swoich osób.  

 

Punkt 16 Komunikaty i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady przekazał radnym komunikat o konieczności 

przekazania w terminie do 11 grudnia br. do Sekretariatu Biura Rady Miasta 

informacji o miejscu i terminie dyżurów w okręgu wyborczym. 

Kolejny komunikat dotyczył prośby o konieczności złożenia w terminie do 12 

grudnia br. oświadczenia o działalności gospodarczej przez małżonka, jeżeli 

działalność ta jest wykonywana na terenie miasta Katowice. Termin złożenia 

pierwszego oświadczenia majątkowego przez radnych upływa w dniu 27 

grudnia br.  

Przewodniczący odczytał informację o powołaniu Klubu Radnych  

„Prawa i Sprawiedliwości”. 

Odczytał także pismo Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród 

Działkowy „Baildon” z dnia 20.11.2006r. informujące, że nie wyrażają zgody na 

umieszczanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic Ossowskiego- Bocheńskiego w Katowicach zapisu: 

Zd,U,P,Z ( teren ogródków działkowych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 

obiektów produkcji, składów i magazynów z zielenią towarzyszącą). 

Przewodniczący odczytał postanowienia Prokuratury Rejonowej w Katowicach, 

sygn. akt 1 Ds 702/06/Z z 15.11.2006r. dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa 

w  sprawie domniemanego popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 kk 

dokonanego przez członków Zarządu Miasta Katowice. 

W związku z zaplanowaną na dzień 11 grudnia br. sesją Rady, Przewodniczący 

zwrócił się z apelem do Przewodniczących komisji o w miarę szybkie 

rozpoczęcie działalności komisji.  

 

Radny Marek Plura zwrócił się z prośbą do Państwa Radnych o rozważenie 

rezygnacji z pracy we władzach  organizacji pozarządowych korzystających  

ze środków budżetowych miasta. Poinformował, że sam zrezygnował z dniem 

dzisiejszym z funkcji Prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych „Akcent”. Uważa, że jest to zgodne z przesłankami 

prawnymi oraz moralnymi. 

 

Przewodniczący Rady podziękował radnemu i stwierdził, że sprawy te regulują 

odpowiednie przepisy prawne. Sprawa oczywiście niezależnie od tego podlega 

rozważeniu przez Państwa Radnych. 

 

Prezydent Piotr Uszok poinformował, że na Wiceprezydentów powołał  

z dniem dzisiejszym Panią Krystynę Siejną oraz Pana Józefa Kocurka.  

W najbliższym czasie zamierza powołać jeszcze na funkcję trzeciego 

Wiceprezydenta Pana Michała Lutego. 

 

Punkt 17 Zamknięcie sesji. 



Strona 12 protokołu 

 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady II 

sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 14.50. 

 

 

                                                                                Prowadzący obrady: 

 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter 


