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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z IV sesji. 

 

Data sesji:  21 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: IV/26/06 – IV/32/06. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radny Piotr Hyla i radny Michał Jędrzejek 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Tomasz Szpyrka 

 radny Piotr Hyla 

 radny Michał Jędrzejek 

Protokolanci: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych i zaproszonych gości, 

nr 2 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

 

W sesji uczestniczyło 30 radnych ( na 31 ogółem). 

Radny nieobecny – Marek Szczerbowski 
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Porządek obrad  IV  sesji V kadencji  

Rady Miasta Katowice 

w dniu 21 grudnia 2006r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie  uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Katowice. 

8. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich 

składów osobowych. 

10. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 

wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji 

każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczącego zwolnienia z podatku 

od nieruchomości w 2007r.  

13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na  

        rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. 

14. Interpelacje. 

15. Zapytania radnych. 

16. Komunikaty i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady IV Sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta, Wiceprezydentów, Naczelników oraz 

przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników 
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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/ Piotra Hylę 

2/ Michała Jędrzejka 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 29 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 Tomasza Szpyrkę. 

 

Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował dopisanie punktu 13a/ Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego 

 

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 29 głosach „za”. 
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Punkt 5 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z III sesji Rady Miasta 

Katowice 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 III sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z III sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 29 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 7 do 15 grudnia 2006r.  

 

/Informacja międzysesyjna Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/ 

 

Punkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta  

               Katowice. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony 

radnych, poddał projekt uchwały pod glosowanie. 

 

Uchwałę  podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr IV/26/06/ 

 

Punkt 8 Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. 

 

Pani Izabela Kminikowska złożyła 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”. 

Nowo wybrana Radna Izabela Kminikowska złożyła ślubowanie poprzez 

wypowiedzenie słów „Ślubuję”. Radna mogła również wypowiedzieć formułę 

„Tak mi dopomóż Bóg”, z czego skorzystała. 
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Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranej radnej. 

 

Punkt 9  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 IV/9/06. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radną Izabelę Kminikowską czy wyraża zgodę 

na pracę w poszczególnych komisjach Rady Miasta Katowice. 

 

Zainteresowana radna wyraziła 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 IV/27/06/ 

 

Punkt 10  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                  wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych  

                  komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady na podstawie ustaleń międzyklubowych w trakcie 

Komisji Organizacyjnej  zgłosił radną Izabelę Kminikowską na 

Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji. 

 

Zainteresowana radna wyraziła zgodę. 

 

Rada Miasta Katowice przyjęła kandydaturę Radnej Izabeli Kminikowskiej na 

funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji przy głosowaniu : 29 głosów 

„za”, brak sprzeciwu i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby § 1 projektu uchwały otrzymał 

brzmienie: „ Stwierdzić, że w głosowaniu jawnym, radna Izabela Kminikowska 

została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji”, a wynik głosowania 

zapisać w protokole sesji. 
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Radny Leszek Piechota zaproponował aby w miejsce zapisu § 1 „ zwykłą 

większością głosów” wpisać „wymaganą zwykłą większością głosów”. 

 

Przewodniczący Rady po konsultacjach z kierownikiem Biura Prawnego 

Panem Jerzym Biegalskim, zaproponował nowy zapis § 1 projektu uchwały, 

zgodny z wcześniej złożoną przez siebie propozycją: „Stwierdzić, że  

w głosowaniu jawnym, radna Izabela Kminikowska została wybrana 

wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji” 

 

Następnie Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie projekt uchwały  

(z autopoprawką), zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr IV/28/06/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2006r. 

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Skarbu Grażyna Szołtysik poinformowała, że 

Komisja Skarbu na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr IV/29/06/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

                 planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie  

                 wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia  

                 ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym  

                 wykazie. 

                  

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IV/12/06 wraz z 

autopoprawką. 
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Przewodnicząca Komisji Skarbu Grażyna Szołtysik poinformowała, że 

Komisja Skarbu na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/Uchwała nr IV/30/06/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Komendy  

                 Wojewódzkiej Policji w Katowicach dotyczącego zwolnienia  

                  z podatku od nieruchomości w 2007r.  

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Skarbu Grażyna Szołtysik poinformowała, że 

Komisja Skarbu na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

projekt  uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 30 głosach „za, braku sprzeciwu i 1 

głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr IV/31/06/ 

 

Punkt 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na  

                    rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. 

 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował, 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 IV/32/06/ 
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Punkt 14 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

interpelacje następujących radnych: 

 

1/ radnej Grażyny Szołtysik w sprawie zabezpieczenia odśnieżania przez  

    miasto przejścia ze schodami dla pieszych na Os. Witosa w rejonie ul.  

    Dulęby, 

2/ radnego Andrzeja Zydorowicza w sprawie nadania imienia Jerzego Dudy- 

    Gracza jednej z katowickich ulic lub kopule przy Rondzie, 

3/ radnego Adama Warzechy w sprawie bieżących napraw nawierzchni ulic         

    Warszawskiej i 1 Maja. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawa nadania imienia Jerzego Dudy- 

Gracza ulicy lub kopule przy Rondzie zostanie omówiona na Komisji 

Organizacyjnej, na którą zostanie zaproszony radny Andrzej Zydorowicz. 

Może się tu pojawić problem natury prawnej, gdyż Rada Miasta jest uprawniona 

do nadawania nazw ulicom i placom, ale nie wiadomo czy także, jak w tym 

przypadku, kopułom. 

 

Prezydent Piotr Uszok odniósł się do interpelacji radnego Andrzeja 

Zydorowicza. Stwierdził, że często z nazwami nowych ulic wiąże się wiele 

emocji. Co do obiektów nazewnictwa, to istnieje kontrowersja ustawowa. Nie 

jest to kompetencja Rady. Zauważył, że są różne gremia, z którymi można by 

sprawę przedyskutować zanim złoży się taki wniosek.  

 

Radny Andrzej Zydorowicz poprosił aby w przyszłości Pan Przewodniczący 

odczytywał całość interpelacji, tak by nie umknęły z nich żadne  istotne wątki. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odczytuje interpelacje zgodnie z wymogami 

statutowymi. Do tej pory nikt z radnych nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do 

takiej formy przedstawiania interpelacji.  

Przeprosił, jeżeli nie odczytał tego, co w interpelacji radnego Zydorowicza było 

najistotniejsze. 
 

Punkt 15 Zapytania radnych. 

 

W punkcie zapytania radnych, Przewodniczący Rady odczytał 2 zapytania 

radnego Adama Warzechy w sprawie możliwości podjęcia działań 

zmierzających do budowy nowych parkingów i garaży w dzielnicy Zawodzie  
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oraz w sprawie parametrów ruchu na węźle drogowym DK79/DK86 (Aleja 

Roździeńskiego, Murckowska, Bagienna). 

 

Radna Halina Kańtoch  w związku z ostatnio podjętą uchwałą przez Radę 

Miasta Katowice dotyczącą ustalenia zadań realizowanych w 2006r.  

ze środków PFRON, zauważyła, że nie wpłynęły jeszcze żadne środki do 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, jak również nie wpłynął żaden wniosek  

z Katowic do Warszawskiego Oddziału PFRON w tej sprawie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że to właśnie Oddział Warszawski 

PFRON wyasygnował podjętą w uchwale kwotę. Nie ma więc potrzeby  

składania wniosku przez miasto Katowice. Jest zgoda na rozliczenie kwoty do 

dnia 27grudnia br. 

Pani Prezydent zobowiązała się przygotować informację dla Pani radnej 

Kańtoch na piśmie do skrytki. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz  zapytał czy w budżecie miasta Katowice na rok 

2007  zaplanowano kwotę dofinansowania sportu kwalifikowanego. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna  wyjaśniła, że w promocji miasta ( także  

poprzez sport ) jest zawarta kwota na dofinansowanie sportu kwalifikowanego. 

Nie została ona konkretnie określona, gdyż przewiduje różne zadania. 

Przygotowywane są natomiast dwa projekty uchwał dotyczące stypendiów 

sportowych oraz nagród i wyróżnień w oparciu o ustawę o sporcie 

kwalifikowanym. W ten sposób przyznane zostaną dodatkowe środki 

dofinansowujące sport kwalifikowany. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zapytał kiedy to nastąpi. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że  na sesji, pod koniec stycznia 

2007r. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał kto będzie  rozdysponowywał te kwoty. 

Czy są przewidziani w tym gremium radni. Stwierdził, że dobrze by było, gdyby 

wyznaczyć np. radnych z Komisji Kultury i Sportu. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że jeżeli chodzi o 

rozdysponowanie środków na dotację w celu szkolenia dzieci i młodzieży,  

to zostanie powołany zespół rozstrzygający oferty, które wpłynęły do miasta.. 

Taki konkurs został już ogłoszony. Termin składania ofert upływa z dniem 2 

stycznia 2007r. Zostanie powołana Komisja, w skład której wejdą urzędnicy  
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z Wydziału Kultury i Sportu oraz Promocji Miasta. Istnieją trudności w 

przepisach prawnych powoływania radnych do takich komisji, niejako obok 

stałych komisji Rady. 

Tak jak wspomniała już wcześniej, sport kwalifikowany zostanie zabezpieczony 

w dwóch planowanych uchwałach Rady, w których zostaną określone konkretne 

kryteria przyznawania środków. 

 

Radna Ewa Kołodziej podziękowała Panu Wiceprezydentowi Michałowi 

Lutemu za szybką odpowiedź na swoje zapytanie z poprzedniej sesji. 

 

Radny Jerzy Paluchiewicz zwrócił uwagę na sprawę planowanej likwidacji 

ambulatorium przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach  

w przyszłym roku. Zapytał czy w tej sprawie Pan Prezydent będzie zajmował 

jakieś stanowisko. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że co prawda sprawa formalnie nie jest  

w kompetencji miasta ale zabierze publicznie głos w tym temacie, gdyż 

zachowanie ambulatorium jest bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców. 

 

Radna Halina Kańtoch poinformowała, że wpłynęło już w tej sprawie pismo 

Pana Przewodniczącego Rady i w związku z tym na najbliższej Komisji 

Ochrony Zdrowia  i Środowiska będzie omawiana sprawa ambulatorium przy 

Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym.  

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała kto jest właścicielem i odpowiada za 

budynek usytuowany za Przedszkolem nr 40 przy ul. Panewnickiej 75, gdyż 

ulega on dewastacji. Poprosiła o odpowiedź na piśmie. 

 

Punkt 16 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady odbędzie się  

w dniu 4 stycznia 2007r. o godz. 13.00. 

Poprosił, o uzupełnienie terminów dyżurów radnych w swoich okręgach 

wyborczych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 27 grudnia br. upływa termin złożenia 

oświadczeń majątkowych radnych. Poinformował, że będzie w tym dniu pełnił 

dyżur w godz. od 12.00 do 15.30. 

Przewodniczący odczytał pismo Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski i Osobom Upośledzonym Umysłowym „Szansa” z 18.12. 

2006r. w sprawie wsparcia inicjatywy uruchomienia pracowni terapeutycznej 
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dla 7 osób, w nie zagospodarowanej części budynku ZSZ nr 16 im. J. Korczaka 

przy ul. Rolnej 22 w Katowicach. 

Przewodniczący odczytał także propozycję Wydawnictwa „Angelus” 

zapraszającą radnych do udziału w ogólnopolskiej edycji wydawnictwa „Kto 

jest kim”. 

 

Radna Halina Kańtoch zwróciła się z prośbą o zapraszanie radnych na 

uroczystości otwarcia różnych obiektów, które ostatnio mają miejsce  

w Katowicach.  

 

Prezydent Piotr Uszok zapewnił, że oczywiście będzie zapraszał radnych, 

zwłaszcza, iż radni mają  swój udział w powstaniu tych obiektów. 

 

Przewodniczący Rady  w imieniu Prezydenta zaprosił radnych na opłatek do 

sali 315. 

 

Radna Grażyna Szołtysik poprosiła aby w prasie ukazały się życzenia 

świąteczne dla mieszkańców. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że zostaną opublikowane. 

 

Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia, wesołych 

zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Punkt 17 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady IV 

sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 14.50. 

 

 

                                                                                Prowadzący obrady: 

 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący  

                                                                              Rady Miasta Katowice 

 

 

Beata Musiał                                                               Jerzy Forajter 


