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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z III sesji. 

 

Data sesji:  11 grudnia  2006 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 14.00. 

Godzina zakończenia sesji: 17.10. 

Numery podjętych uchwał: III/14/06 – III/25/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Helena Hrapkiewicz i radny Stefan Gierlotka 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Piotr Pietrasz  

 radna Helena Hrapkiewicz 

 radny Stefan Gierlotka 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych i zaproszonych gości, 

 nr 2   Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 nr 3   Budżet miasta Katowice w liczbach i wykresach 

 nr 4   Struktura i funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice 
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Porządek obrad  III  sesji V kadencji  

Rady Miasta Katowice 

w dniu 11 grudnia 2006r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie 3 uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice. 

8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich 

składów osobowych. 

10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

        przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady 

        Miasta Katowice. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2006r.  

12. Skreślony. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Górzno 

pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Zakrzewo 

pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku 

katastrofy. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla uczniów”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( w przypadku 

złożenia takiej rezygnacji). 

16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli  

        miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku  

        Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

17. Prezentacja projektu budżetu miasta Katowice na rok 2007. 

18. Przedstawienie zasad funkcjonowania i struktury Urzędu Miasta 

Katowice. 

19. Interpelacje. 

20. Zapytania radnych. 

21. Komunikaty i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 
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Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady III Sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta, Wiceprezydentów Miasta Katowice, 

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. 

 

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

prawomocne. 

 

/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji. 

 

Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących 

radnych: 

1/ Helenę  Hrapkiewicz  

2/ Stefana Gierlotkę 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 30 głosach „za”, przyjęła 

zaproponowanych sekretarzy sesji. 

 

Punkt 3 Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

sekretarzy sesji i Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Pietrasza. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował następujące zmiany w porządku obrad 

sesji: 

1/ dopisanie punktu 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

     uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących  
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     stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę w porządku obrad. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku obrad 

jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

2/ wykreślenie punktu 12/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

    likwidacji i przekształcenia komórek organizacyjnych Samodzielnego  

    Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja  

    Przychodnia”. 

 

Przewodniczący Rady uzasadnił, że wykreślenie wszystkich punktów 

dotyczących spraw zdrowotnych wynika z braku opinii związków 

zawodowych do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę  

w porządku obrad sesji. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła zmianę w porządku obrad sesji większością 

głosów, przy 27 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

 

Radna Halina Kańtoch przypomniała, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała 4 projekty uchwał dot. reorganizacji SP ZLA 

„Moja Przychodnia”. Nie było wówczas mowy o braku opinii związków 

zawodowych. W związku z tym wyraża zdziwienie i z tego powodu 

wstrzymała się od głosu w trakcie głosowania nad zmianą w porządku obrad. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że spływają jeszcze opinie 

związków zawodowych, gdyż nie upłynął jeszcze 30 dniowy termin 

opiniowania wspomnianych projektów uchwał. Ze względów proceduralnych 

należało więc wycofać projekty uchwał z dzisiejszej sesji. 

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła więc o nie wprowadzania na posiedzenie 

Komisji projektów uchwał, które nie posiadają stosownych opinii 

„zewnętrznych”. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że to Pani Przewodnicząca Komisji 

decyduje kiedy Komisja opiniuje przedłożony projekt uchwały. Sam nie chce 

blokować poczty i z tego powodu kieruje ją m.in. do poszczególnych 

komisji. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że po zaopiniowaniu sprawy na 

posiedzeniu Prezydenta Miasta, kieruje się ją do opiniowania wewnętrznego  

i zewnętrznego. Potrzebny jest do tego 30 dniowy termin opiniowania. 

Jedna opinia nie blokuje drugiej. Jeżeli zwyczajowo sesja Rady odbywa się 

raz w miesiącu, wówczas zazwyczaj nie ma kolizji z terminami opiniowania 

zewnętrznego. W ostatnim czasie sesje odbywają się niemalże co tydzień,  

w związku z czym nie upłynął jeszcze wspomniany termin. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że rozumie te wszystkie wymagania 

formalne. Dla Rady Miasta wiążąca jest jednak opinia Komisji Rady.  

W związku z tym ma nadzieję, że takie praktyki nie będą się zdarzać  

w przyszłości. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał Przewodniczącego Rady dlaczego 

skoro wiedział, że nie upłynął jeszcze 30 dniowy termin opiniowania, 

wprowadził projekty uchwał na sesję. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie wiedział, iż nie upłynął jeszcze 30 

dniowy termin opiniowania i że brak jest jeszcze opinii związków 

zawodowych. Waga problemu była dość duża, w związku z tym zdecydował 

się wprowadzić sprawy do porządku obrad sesji, mając pełną świadomość, iż 

o porządku obrad decyduje Rada Miasta Katowice. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił aby zmienić w obecnej kadencji 

praktykę zwoływania posiedzeń  komisji na dwa dni przed terminem oraz 

wprowadzania do porządku obrad czegoś, co następnie jest z niego 

wycofywane. Poprosił aby takie sytuacje miały charakter nadzwyczajny i aby 

słowo „nadzwyczajny” oznaczało rzeczywiście „zdarzający się od czasu do 

czasu, czyli sporadycznie, a więc nie zawsze”. 

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że tak właśnie postara się czynić. 

 

Poddał pod głosowanie kolejne propozycje zmian w porządku obrad:  

 

3/ wykreślenia punktu 13/ dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

    reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

    Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” (Przychodnia nr 12) 

    i wpisanie w to miejsce Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

    udzielenia gminie Górzno pomocy finansowej celem wsparcia osób  

    poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła zaproponowaną zmianę jednogłośnie, przy 

28 głosach „za”. 
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4/ wykreślenia punktu 14/ dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” ( Przychodnia nr 15) 

i wpisanie w to miejsce Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

udzielenia gminie Zakrzewo pomocy finansowej celem wsparcia osób  

poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła zaproponowaną zmianę jednogłośnie, przy 28 

głosach „za”. 

 

5/ wykreślenia punktu 15/ dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” ( Przychodnia nr 19) 

i wpisanie w to miejsce Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla  

uczniów”. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła zaproponowaną zmianę jednogłośnie, przy 28 

głosach „za”. 

 

Prezydent Piotr Uszok zaproponował wprowadzenie do porządku obrad  

punktu dotyczącego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  

przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie wymienionego projektu 

do porządku obrad jako punkt 16a/. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała gdzie jest zaproponowany projekt uchwały, 

gdyż radni go nie dostali. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapewnił, że w trakcie 

przerwy w sesji, radni otrzymają kserokopię projektu uchwały. Sprawa została 

uzgodniona w wyniku rozmów międzyklubowych na Komisji Organizacyjnej 

przed sesją. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wprowadzenie punktu 16a/ do porządku obrad sesji. 

 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta większością głosów, 

przy 25 głosach „za”, braku sprzeciwu i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta Katowice. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że protokoły z I i II sesji Rady Miasta 

Katowice były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miasta i radni mogli 

zapoznać się z ich treścią. 

 

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

pod glosowanie przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokoły z I i II sesji zostały przyjęte jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

Katowice w okresie od 17 października do 6 grudnia 2006r.  

 

/Informacja o działaniach Prezydenta Miasta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła o przybliżenie sprawy dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że była to rezerwa do 

wykorzystania dla rodzin dzieci niepełnosprawnych „opieka nad dzieckiem  

w domu” w kwocie 9 tysięcy zł.  

 

Punkt 7 Podjęcie 3 uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta  

              Katowice. 

 

Radni otrzymali 3 projekty uchwał jako druki sesyjne III/7/06, III/7a/06  

i III/7b/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekty dotyczą trzech osób: Pani 

Stanisławy Wermińskiej, Pana Dawida Kostempskiego i Pana Marcina Krupy. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uzupełnienia składu Rady Miasta 

Katowice (Dawid Kostempski) pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr III/14/06/ 
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

dotyczący uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice (Marcin Krupa) pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr III/15/06/ 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 

uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice (Stanisława Wermińska) pod 

głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr III/16/06/ 

 

Punkt 8 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

 

Pani Stanisława Wermińska, Pan Dawid Kostempski i Pan Marcin Krupa złożyli 

ślubowanie. 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 

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

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Nowi radni ( według kolejności alfabetycznej) złożyły ślubowanie poprzez 

wypowiedzenie słów „Ślubuję”.  

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

z czego skorzystali wszyscy nowo wybrani radni. 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji  

               Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu  

               osobowego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr III/9/06 oraz  

autopoprawkę jako druk sesyjny III/9a/06. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w związku z autopoprawką, 

którą dokonano zmian w pierwotnym projekcie uchwały. 

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 
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/Uchwała nr III/17/06/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 ustalenia liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta  

                 Katowice oraz ich składów osobowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr III/10/06 oraz 

autopoprawkę jako druk sesyjny III/10a
1
/06. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy wyrażają zgodę na pracę  

w poszczególnych komisjach Rady Miasta Katowice. 

 

Zainteresowani radni wyrazili zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony 

radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr III/18/06/ 

 

Punkt 10a/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych  

                    komisji Rady Miasta Katowice. 

 

 

Przewodniczący Rady na podstawie ustaleń międzyklubowych zgłosił radnego 

Marcina Krupę na drugiego Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta.  

 

Zainteresowany radny wyraził zgodę. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała z czego wynika wybór Pana Marcina Krupy, 

radnego, który swą funkcję pełni po raz pierwszy, do tak strategicznych komisji 

Rady jak Komisja Rewizyjna, gdzie objął funkcję sekretarza oraz Komisji 

Rozwoju i Promocji Miasta  ( gdzie proponuje się objęcie przez niego funkcji 

Wiceprzewodniczącego). 

Nie chodzi o zarzuty personalne pod adresem radnego Marcina Krupy, tylko  

o pewne zasady. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wybór jeszcze nie nastąpił, gdyż dokonuje 

go Rada Miasta Katowice. Kandydatury zgłaszane są na Komisji 
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Organizacyjnej, w wyniku uzgodnień międzyklubowych. Co do kompetencji 

Pana radnego Marcina Krupy, nie ma wątpliwości, że z funkcją 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Miasta sobie poradzi. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że mamy dwóch radnych, którzy łączą 

dwie funkcje w komisjach. Co do Pana radnego Marcina Krupy nie ma żadnych 

uprzedzeń, a jedynie obawę, iż nie ma on żadnego doświadczenia w pracy 

radnego.  

Z podobnymi zarzutami spotykają się przedstawiciele Klubu PO, tymczasem  

w stosunku do innego Klubu radnych takich zarzutów się nie formułuje. 

 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z twierdzeniem radnej Kańtoch. 

Zauważył, że dotychczas np. Komisja Rewizyjna liczyła zawsze 9 radnych. 

Obecnie pewne osoby nie zdecydowały się na pracę w tej Komisji, stąd jej ilość 

ograniczono do 8 osób. Dziewiąte miejsce wciąż jeszcze jest do obsadzenia. 

Dodał, że była propozycja aby sekretarzem wspomnianej Komisji był ktoś  

z grona, które właśnie nie podjęło decyzji o pracach w komisji. 

W obecnej kadencji przewiduje się obsługę Komisji Rewizyjnej przez Biuro 

Rady Miasta. Funkcja sekretarza tej komisji będzie się więc sprowadzać do 

posiedzeń zastrzeżonych jako tajne, a te są sporadyczne oraz do porządkowania 

dokumentacji Komisji. Nie będzie to więc już tak duże obciążenie dla 

sekretarza, jak w poprzednich kadencjach. Jeżeli decyzja o obsadzie Komisji 

Rewizyjnej okaże się niewłaściwa, to zawsze można ją zmienić stosowną 

uchwałą Rady. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że cieszy go, iż decyzja o składzie 

Komisji Rewizyjnej zapadła po uzgodnieniach międzyklubowych. Należy 

jednak pamiętać, że jest dwóch radnych nie zrzeszonych w Klubie Radnych i nie 

mogą się oni na wszystko godzić. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że funkcja sekretarza Komisji Rewizyjnej była 

przewidziana  właśnie dla radnych z lewicy, którzy nie zdecydowali się objąć tej 

funkcji. 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina Krupy na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.  

 

Rada Miasta Katowice przyjęła kandydaturę Radnego Marcina Krupy na 

funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Miasta przy 

głosowaniu : 28 głosów „za”, 1 głos sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Następnie Przewodniczący Rady  poddał pod glosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  
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i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosów „za”, 1 głosie sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr III/19/06/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2006r. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr III/20/06/ 

 

Punkt 12 Skreślony. 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie  

                 Górzno pomocy finansowej celem wsparcia osób  

                 poszkodowanych wyniku katastrofy. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr III/21/06/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie  

                 Zakrzewo pomocy finansowej celem wsparcia osób  

                 poszkodowanych wyniku katastrofy. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr III/14/06. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr III/22/06/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie            

                 przystąpienia do projektu „Europejskie stypendia dla uczniów”. 

              

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr III/15/06. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Skarbu oraz Edukacji 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr III/23/06/ 

Pan Radny Michał Luty złożył w tym momencie sesji na ręce 

Przewodniczącego Rady pismo o wygaśnięciu mandatu radnego. 

 

Punkt 16  Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

W związku z rezygnacją z mandatu radnego przez Pana Michała Lutego z dniem 

dzisiejszym, Przewodniczący Rady odczytał projekt 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 III/24/06/ 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  

                    przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia  

                    Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego  

                    Okręgu Przemysłowego. 

 

Radny Marek Sczerbowski poprosił o odczytanie uchwały sprzed 4 lat.  
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Przewodniczący Jerzy Forajter odczytał uchwałę. 

 

Radny Marek Szczerbowski zapytał po co wybierać reprezentantów, skoro 

moglibyśmy mieć nadal dotychczasowych. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przed pierwszym walnym zgromadzeniem 

KZK GOP istnieje konieczność podjęcia przez gminy w nim zrzeszone uchwał 

w sprawie wyboru reprezentantów, w terminie 30 dni od dnia wyborów. 

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, że rozpoczęła się nowa kadencja rad 

gmin, poszczególnych miast, członków KZK GOP. W ślad za tym zwoływane 

jest Zgromadzenie KZK GOP, na którym wybrane zostaną nowe władze, w tym 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju. Irracjonalnym zachowaniem 

byłoby aby dotychczasowi reprezentanci brali udział w pracach nowych komisji. 

Prezydent poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Radny Marek Szczerbowski zauważył, że sprawa najpewniej była omówiona 

w trakcie Komisji Organizacyjnej. Lewica nie ma tam swoich reprezentantów, 

stąd brak należytych informacji. Dodał, że gdyby wiedział o tej Komisji, 

uczestniczyłby w niej bez prawa głosu. 
 

Radna Halina Kańtoch wyraziła swoje niezadowolenie. Już we wcześniejszym 

punkcie sesji wspominała o gromadzeniu w jednym ręku dwóch funkcji  

i obecnie, kolejny raz okazuje się, że parytety partyjne nie są zachowywane. 

Mówimy, że „nie ma polityki w Radzie Miasta, a uprawiamy ją”. 

 

Przewodniczący Rady postanowił, aby najpierw poddać pod głosowanie 

poszczególne kandydatury. 

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, ze skoro ma nastąpić głosowanie  

w sprawach konkretnych osób, to powinno być ono tajne. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego 

Forajtera. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła kandydaturę przy 17 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Michała 

Jędrzejka. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła kandydaturę przy 17 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę wiceprezydenta 

Józefa Kocurka. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła kandydaturę przy 20 głosach „za”. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że wnioski formalne głosowane są 

poza kolejnością. Radna Halina Kańtoch słusznie zauważyła, że głosowania 

personalne powinny być głosowane tajnie, a nie jak to miało miejsce osobno. 

Stwierdził, że Przewodniczący Rady źle zrozumiał wniosek radnej. 

Przypomniał, że kiedy np. Rada wybiera ławników, to też głosuje tajnie.  

„To, że ktoś jest Przewodniczącym, nie oznacza, iż nie musi przestrzegać 

Statutu Miasta”. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że głosowanie tajne zastrzeżone jest do 

ustawowo przewidzianych przypadków. Nie jest konieczne głosowanie tajne, 

tylko dlatego, że jest personalne. Taki przypadek miał miejsce, kiedy Rada 

głosowała nad składami stałych komisji Rady. Gdyby podjąć tajne głosowanie, 

najprawdopodobniej Wojewoda, w ramach nadzoru, uchyliłby uchwałę jako 

naruszającą prawo. 

Przewodniczący Rady przeprosił, jeżeli źle zrozumiał wniosek radnej Kańtoch. 

Nie mógł by jednak go uwzględnić ze względu na argumenty przytoczone 

wyżej. 

Uważa, że poszczególne głosowania nad kolejnymi kandydaturami były zgodne 

z prawem. 

 

Radny Marek Szczerbowski raz jeszcze podkreślił, że wnioski formalne 

radnych należy poddawać pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady powtórzył, że wniosek ten nie mógłby być 

zrealizowany, gdyż tajne głosowania są zastrzeżone dla ustawowo 

przewidzianych przypadków. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 18 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr III/25/06/ 

 

Punkt 17 Prezentacja projektu budżetu miasta Katowice na rok 2007. 
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Prezydent Piotr Uszok przedstawił budżet miasta Katowice w liczbach  

i wykresach. 

 

/Budżet miasta Katowice w liczbach i wykresach – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Prezydent dodał, że pomimo usilnych starań istnieją pewne ograniczenia  

w planach budżetowych. Ze względu na to, iż wydatki bieżące rosną, należy 

zadbać o to aby planowane inwestycje miały inne, zewnętrzne źródła 

finansowania. 

Kluczową inwestycją najbliższych lat stanie się być może finansowanie Spółki 

„Tramwaje Śląskie”. Stan infrastruktury jest fatalny. Obecnie dzięki 

odpowiednim rozwiązaniom ustawowym, istnieje możliwość przekazania akcji 

Spółki poszczególnym miastom. Wiemy o kwocie 30 mln złotych zobowiązań 

tej Spółki, w tym 20 mln zł zadłużenia wobec „Alstomu” i 10 mln zł 

wynikających z kredytów wieloterminowych. Państwo miało włączyć się  

w proces restrukturyzacji długu przy pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Podejmując taką inwestycję należy rozważyć ile funduszy można pozyskać 

z Unii Europejskiej. Szacowany projekt modernizacji „Tramwajów Śląskich” na 

terenie aglomeracji to koszt 200, 300 mln zł. Miasto, przy pomocy środków 

Unijnych, musiałoby wydać 30 mln zł. W przypadku restrukturyzacji długu 

przez Agencję Rozwoju Przemysłu, komplikuje się układ własnościowy  

i wówczas miasto traci możliwość 75 % dofinansowania zewnętrznego. 

Przewidywany udział miasta Katowice w Spółce ma wynieść 25 % więc i koszty 

są po stronie naszego miasta największe. Z problemem tym nie można jednak 

czekać. 

Przebudowa strefy śródmiejskiej, to zakładając realizację projektu przez sektor 

prywatny, będzie wynosiła kilkadziesiąt milionów złotych. Obecna koncepcja 

od Ronda do Rynku szacowana jest bowiem na 1,5 mld zł. 

Kolejna planowana inwestycja to Muzeum Śląskie. Wartość realizacji to koszt 

około 200 mln zł. Dla miasta z pewnością jest to koszt kilkunastu milionów 

złotych.  

Kolejnym priorytetowym zadaniem do realizacji jest budowa Biblioteki 

Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. Środki zagwarantowano  

w budżecie na ten cel, jednak nie wiadomo czy wystarczające. 

Realizowana jest obecnie, z wielkim wysiłkiem, przebudowa kanalizacji  

w centrum Katowic. Przyznano na ten cel dotacje z Unii Europejskiej. Przetarg, 

w wyniku obecnej sytuacji, musi być jednak z wykonawcą zerwany i ogłoszony 

kolejny. 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego to ewentualny koszt 

kilkudziesięciu mln zł. Skromny projekt to bowiem 200 mln zł. Udział miasta to 

minimalnie 30 mln zł ( 15 %), przy dofinansowaniu przez Rząd. 

Obok tych planów jest „Spodek”. Wymaga on modernizacji, gdyż jeżeli nie 

przystosujemy go do współczesnych standardów, to bardzo dużo stracimy. 
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Kraków bowiem buduje podobną halę, Łódź planuje, podobnie Wrocław,  

a ostatnio także Gliwice. Rok 2009 jest graniczny, jeżeli chodzi o kompleksową 

modernizację tego obiektu.  

W ostatnim czasie istnieje duże zainteresowanie inwestorów w budownictwo 

mieszkaniowe, szczególnie na terenach po Kopalni „Katowice”. Miasto musi 

przygotować infrastrukturę, uzbrojenie, kanalizację aby następnie mogło 

powstać kilka tysięcy mieszkań. 

Kolejne wyzwanie to modernizacja Górnośląskiego Centrum Kultury. Kwoty na 

ten cel zapisano w budżecie miasta, ale 14 mln wydaje się być kwotą 

niewystarczającą. Będziemy zabiegać o środki z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz środki Unijne. W gmachu tym ma siedzibę 

NOSPR. Warto by budynek ten był godzien tej orkiestry. 

Remont przejętego w obecnym roku Pałacu Młodzieży to szacunkowo 40 mln 

zł. Nie ma tej kwoty w budżecie.  

Miejski Zespół Kąpieliskowy został zapisany w budżecie miasta, ale aby go 

odciążyć miasto przygotowuje się do procedury partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

Remont Stadionu GKS został w budżecie zaplanowany, nie wiadomo jednak na 

ile zaplanowanych kwot wystarczy. 

Kolejny problem do rozwiązania to dostosowanie gospodarki ściekowej do 

standardów UE. Unia określiła termin realizacji tego zadania na rok 2015.  

Projekt szacowany jest na kwotę 2 mld zł. Miasto także musi zagwarantować  

w tym przedsięwzięciu swój udział finansowy. 

Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 81 wpisana do budżetu i szacowana na 160 

mln zł to kolejna inwestycja, podobnie jak ewentualna budowa Katowickiego 

Parku Technologicznego jako centrum badawczo rozwojowego wymaga 

spełnienia kilku warunków. Konieczne stanie się opracowanie planu. Studium 

wykonalności pojawi się najprawdopodobniej do końca marca przyszłego roku. 

Rezerwa w budżecie miasta konieczna jest także na inwestycje komercyjne. 

Stoimy na rozdrożu. W kontekście obecnie szeroko omawianej koncepcji 

aglomeracyjnej musimy zdecydować, czy wspierać partykularne inwestycje, czy 

też finansować te, które wspierają metropolitarny wizerunek miasta. Mają więc 

charakter ogólno miejski. Prezydent poprosił radnych o wsparcie tych działań. 

 

Punkt 18 Przedstawienie zasad funkcjonowania i struktury Urzędu Miasta  

                 Katowice. 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Elżbieta Stawska przedstawiła 

strukturę UM Katowice. 

 

/Struktura i funkcjonowanie Urzędu Miasta- zał. nr 4 do protokołu/ 

 

Radny Stefan Gierlotka zapytał co ze Strażą Miejska. 
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jest to jednostka budżetowa, poza 

urzędowa. Podlega ona Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego. 

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Elżbieta Stawska wyjaśniła, że 

przedstawiła jedynie schemat Urzędu Miasta, a nie jednostek organizacyjnych, 

podległych Miastu, których jest 230. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie schematu podporządkowania 

Prezydentowi i Wiceprezydentom jednostek organizacyjnych miasta. 
 

Radny Marek Szczerbowski wyjaśnił, że otrzymał takie Zarządzenie 

Prezydenta. 

 

Punkt 19 Interpelacje. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni nie otrzymali odpowiedzi na 

złożone przez siebie interpelacje na ostatniej sesji, gdyż nie upłynął jeszcze 

statutowy termin ich udzielenia. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zbycia nieruchomości - garażu  

    położonego w obrębie ul. Jordana 6, PCK i M.C. Skłodowskiej 27-29  

    w Katowicach na rzecz wspólnot mieszkaniowych tam działających 

2/ radnego Józefa Zawadzkiego  w sprawie  przyznania środków finansowych  

    na 2007r. na dokończenie remontu ul. W. Pola w Katowicach – odcinek od ul.  

    9-ciu z Wujka do ul. Załęskiej 

3/ radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie zamiaru połączenia 17 miast  

    śląskich w jeden organizm 

4/ radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie cen wynajmu obiektów  

    będących w dyspozycji MOSiR 

5/ radnego Marka Szczerbowskiego w sprawie regulacji stanu prawnego  

    nieruchomości przy ul. Bukowej 

6/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie wyprostowania niebezpiecznego  

    skrzyżowania ulic: Sikorskiego z Graniczną 

7/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wykonania prac naprawczych  

    i porządkowych ul. Paderewskiego w Katowicach – odcinek między ul.  

    Sikorskiego a skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego 
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8/ radnego Jozefa Zawadzkiego w sprawie przyznania pomieszczeń  

    w nieużywanej  części budynku Zespołu Szkól Zawodowych nr 16 im.  

   J. Korczaka przy ul. Rolnej w Katowicach na rzecz Stowarzyszenia Pomocy  

   Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom Upośledzonym Umysłowo „Szansa” 

9/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy ekranów akustycznych  

    wzdłuż Parku Kościuszki w Katowicach oraz budowy ekranów akustycznych  

    wzdłuż ul. 9-ciu z Wujka w Katowicach 

 

Punkt 20 Zapytania radnych. 

 

Radna Ewa Kołodziej poprosiła o wsparcie swojej akcji promocyjnej 

związanej z rozpowszechnieniem informacji w dzielnicach Podlesie i Zarzecze, 

a  dotyczącej niebezpieczeństwa, toksyczności i niezgodności z prawem 

praktyki palenia w piecach domów jednorodzinnych różnych śmieci w celu 

zmniejszenia kosztów wywozu nieczystości z takich posesji. 

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Marek Szczerbowski poprosił o przekazywanie mu  informacji o tym  

kiedy odbywają się posiedzenia Komisji Organizacyjnej, czy to w skrytce, czy 

też telefonicznie. 

 

Przewodniczący Rady wyraził zgodę. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz poprosił o aktualizację strony internetowej jeżeli 

chodzi o Radę oraz oświadczenia majątkowe radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że ta aktualizacja nastąpi niebawem.  

Co do oświadczeń majątkowych, to trzeba przechowywać je 6 lat. Należy 

wyjaśnić, czy to samo dotyczy prezentacji na stronach internetowych. 

Zaproponował aby stronę poświęcona radnym rozszerzyć także o zdjęcia 

radnych. 

 

Radna Halina Kańtoch zauważyła, że z rubryk w oświadczeniach 

majątkowych wynika, iż należy złożyć PIT za ubiegły rok. Radni będący nimi 

także w ubiegłej kadencji takie PIT-y już składali. Zapytała czy konieczne jest 

więc ponowne ich składanie. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zapis ustawowy jest bezwzględny i nic nie 

może zrobić. 
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Zaapelował o udział w szkoleniach dla radnych, m.in. na temat oświadczeń 

majątkowych. 

 

Punkt 21 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 12 grudnia br. o godz. 16.00 odbędzie 

się posiedzenie Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. 

Komisja Spraw Obywatelskich – 12 grudnia o godz. 14.00. 

13 grudnia zbierze się Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu o godz. 15.00. 

14 grudnia Komisja Edukacji o godz. 15.00, 18 grudnia o godz. 13.00 Komisja 

Górnicza. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 4 stycznia 2007r. odbędzie się 

sesja budżetowa. Do 5 stycznia należy wydać opinię na temat taryf za wodę, 

stąd taki termin sesji. 

Przewodniczący poinformował, że Radni PO utworzyli Klub Platformy 

Obywatelskiej.  

Przewodniczący Rady przekazał także informacje o rozstrzygnięciu nadzorczym 

Wojewody Śląskiego z dnia 4.12.2006r., który stwierdza nieważność uchwały 

LXVII/1634/06 z dnia 26 października 2006r.  

Wykazy spraw rozpatrywanych przez Pana Prezydenta na posiedzeniach organu 

wykonawczego są do wglądu w BRM. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo firmy Stroer Polska Sp. z o,o, która 

porusza problem reklamy w centralnych punktach miasta. Pismo zostało 

skierowane do Pana Prezydenta oraz na posiedzenie Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta.  

Śląska Społeczna Rada Oświatowa informuje, że Prokuratura Rejonowa  

w Katowicach wszczęła dochodzenie w sprawie przypadków uniemożliwienia 

dostępu do informacji publicznej. 

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła aby nie zmieniać godziny sesji z 13.00 na 

14.00. „Nie zmieniajmy tego co było dobre w poprzedniej kadencji”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Klubów o przeanalizowanie 

sytuacji co do odpowiedniej godziny sesji dla większości radnych. 

 

Punkt 22 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad III sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 17.00  

Protokołowała:                                                      Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 


