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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z V sesji. 

 

Data sesji:  4 stycznia 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.05. 

Numery podjętych uchwał: V/33/07 – V/46/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Halina Kańtoch i radna Ewa Kołodziej 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński  

 radna Halina Kańtoch  

 radna Ewa Kołodziej 

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   Prezentacja projektu budżetu miasta przez Prezydenta Miasta. 

 nr 4   Opinia RIO w sprawie projektu budżetu miasta  na 2007r. 

 nr 5   Opinia Komisji Skarbu oraz stałych komisji Rady w sprawie projektu  

          budżetu miasta na 2007r. 

nr 6   Stanowisko Klubu Radnych PO w sprawie projektu budżetu miasta na  

         2007r. 

nr 7   Opinia Klubu  Radnych PIS w sprawie projektu budżetu miasta Katowice  

          na 2007r. 

nr 8   Opinia Klubu Radnych „Forum Samorządowe  i Piotr Uszok” w sprawie  

          projektu budżetu miasta na 2007r. 

nr 9   Stanowisko radnych SLD w sprawie projektu budżetu miasta na 2007r. 
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Porządek obrad  V  sesji V kadencji  

Rady Miasta Katowice 

w dniu 4 stycznia 2007r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2007r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Korekty wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2003-2007, będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji na terenie miasta Katowice, w zakresie 

2007r.”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

dla miasta Katowice, na okres od dnia 1 lutego 2007r. do dnia 31 stycznia 

2008r.”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia 

komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (  Przychodnia nr 12). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (  Przychodnia nr 15). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 

Przychodnia” (  Przychodnia nr 19). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego       

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz  

      zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 

16a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów na  

       własność miasta Katowice.  

16b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podpisywania polecenia  

       wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Katowice. 
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16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Katowice. 

16d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  

        Prezydenta Miasta Katowice. 

17. Skreślony. 

18. Interpelacje. 

19. Zapytania radnych. 

20. Komunikaty i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady V 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/ Halinę Kańtoch  

2/ Ewę Kołodziej 

 

Rada Miasta Katowice w głosowaniu, przy 31 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 Marka Chmielińskiego. 
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Zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przez Radę 

Miasta Katowice, jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

Punkt 4 Zmiany w porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował następujące zmiany w porządku obrad 

sesji: 

 

       1/  dopisanie punktu 16a/ dot. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

             przejęcia pojazdów na własność miasta Katowice. 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 

31 głosach „za”. 

 

  2/  dopisanie punktu 16b/ Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

        podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego  

        Rady Miasta Katowice. 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 

31 głosach „za”. 

 

  3/  dopisanie punktu 16c/ Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej  

        uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta  

       Katowice. 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 

30 głosach „za”. 

 

  4/ dopisanie punktu 16d/ Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie  

        ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice. 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie, przy 

30 głosach „za”. 

 

       5/  wykreślenie punktu 17 Rozpatrzenie skarg. 

Zaproponowana zmiana  w porządku obrad została przyjęta większością głosów, 

przy 29 głosach „za”, 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

      
Punkt 5 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z IV 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 glosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice. 
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Protokół z IV sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 31 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 16 do 29 grudnia 2006r.  

 

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

 

Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  

              miasta Katowice na 2007r. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt budżetu miasta 

Katowice na 2007r. 

 

a/ Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice projektu budżetu  

    miasta Katowice na 2007r. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił projekt budżetu miasta na 2007r. 

 

/Przemówienie Pana Prezydenta – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

b/ Uchwała Nr 4100/III/176/2006  z dnia 14 grudnia 2006r. III Składu  

    Orzekającego RIO w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 4100/III/176/2006  z dnia 14 

grudnia 2006r. III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie budżetu na 2007r. 

wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata 

następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.. 

 

/Uchwała RIO – zał. nr 4 do protokołu/ 

 

c/ Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Skarbu stanowiska  

    Komisji w sprawie projektu budżetu miasta Katowice na 2007r. wraz  

    z opiniami Komisji stałych Rady. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarbu Grażyna Szołtysik przedstawiła opinię 

Komisji Skarbu do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2007. 

 

/Opinia Komisji Skarbu oraz stałych komisji Rady- zał. nr 5 do protokołu/ 
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d/ Dyskusja. 

 

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej głos zabrał radny 

Tomasz Szpyrka. 

 

/Stanowisko Klubu PO w sprawie projektu  budżetu- zał. nr 6 do protokołu/ 

 

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny 

Michał Jędrzejek. 

 

/Opinia Klubu PIS w sprawie projektu budżetu- zał. nr 7 do protokołu/ 

 

W imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” głos zabrał 

radny Jerzy Dolinkiewicz. 

 

/Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”  w sprawie projektu 

budżetu- zał. nr 8 do protokołu/ 

 

Radny Marek Szczerbowski w  imieniu dwóch radnych z Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej przedstawił stanowisko w sprawie budżetu. 

 

/Stanowisko radnych z SLD w sprawie projektu budżetu – zał. nr 9 do 

protokołu/ 

 

e/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na  

    2007r.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta Katowice 

na 2007r.  

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 29 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr V/33/07/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Panu Prezydentowi. 

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował Radzie, komisjom Rady, służbom 

finansowym oraz osobom współpracującym przy tworzeniu budżetu. 

 

Przewodniczący Rady podziękował przede wszystkim komisjom Rady, które 

musiały pracować  w krótkim okresie czasu, związanym z niedawno 

przeprowadzonymi wyborami samorządowymi. 
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Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Korekty wieloletniego  

               planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

               i kanalizacyjnych na lata 2003-2007, będących w posiadaniu  

               Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na  

               terenie miasta Katowice, w zakresie 2007r.”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/8/06. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/34/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf  

              dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  

              ścieków dla miasta Katowice, na okres od dnia 1 lutego 2007 do  

              dnia 31 stycznia 2008r.” 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/9/06. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 19 głosach „za”, 10 głosach 

sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr V/35/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji  

                 i przekształcenia komórek organizacyjnych Samodzielnego  

                 Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

                 w Katowicach „Moja Przychodnia”. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IV/10/06. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag  
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i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/36/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

                  Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                  Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                  (  Przychodnia nr 12). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr V/11/06 oraz  

z autopoprawką jako druk sesyjny nr V/11/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wprowadzenie autopoprawki 

wynikało z konieczności zmiany daty otwarcia likwidacji Przychodni  

z 1 stycznia 2007r. na 1 lutego 2007r. oraz terminu zakończenia czynności 

likwidacyjnych z 31 marca 2007r. na 30 kwietnia 2007r. Wynika to z 30 

dniowego terminu opiniowania takich projektów uchwał. Termin ten nie był 

znany, gdyż trwały wybory samorządowe. 

Pani Wiceprezydent odczytała opinię  Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą 

likwidacji Przychodni nr 12, 15 i 19, z której wynika, że Urząd nie wnosi uwag.  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa z/s w Katowicach wydał negatywną opinię  

w sprawie. 

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Techników Medycznych Elektroradiologii wydała pozytywną opinię w sprawie. 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia  

w Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Katowicach 

zaopiniował negatywnie projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr V/37/07/ 
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Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                 (  Przychodnia nr 15). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr V/12/06 oraz  

z autopoprawką jako druk sesyjny nr V/12/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała opinię Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja 

Związkowa z/s w Katowicach, który wydał negatywną opinię  

w sprawie. 

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Techników Medycznych Elektroradiologii wydała pozytywną opinię w sprawie. 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w 

Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Katowicach 

zaopiniował negatywnie projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr V/38/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji  

                 Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                 Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                 (  Przychodnia nr 19). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr V/13/06 oraz  

z autopoprawką jako druk sesyjny nr V/13/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia  

i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wiceprezydent Krystyna Siejna odczytała opinię Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja 

Związkowa z/s w Katowicach, który wydał negatywną opinię  

w sprawie. 

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Techników Medycznych Elektroradiologii wydała pozytywną opinię w sprawie. 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia w 

Publicznych i Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Katowicach 

zaopiniował pozytywnie projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr V/39/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego  

                Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                Alkoholowych na 2007r.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/14/06. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Ryszard 

Willner-Paster poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr V/40/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego   

                 Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/15/06. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Ryszard 

Willner-Paster poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr V/41/07/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  

                 inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie  

                 miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/16/06. Komisja Skarbu  zaopiniowała projekt uchwały 

pozytywnie.  

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/42/07/ 

 

Punkt 16a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia pojazdów  

                    na własność miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/16a/07. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/43/07/ 
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Punkt 16b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podpisywania  

               polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady  

               Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/16b/07. Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/Uchwała nr V/44/07/ 

 

Punkt 16c/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr V/16c/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały powoduje zmianę we wcześniej 

podjętej uchwale Rady, poprzez nowe brzmienie § 1. Z powodu oczywistej 

omyłki nie została w wymienionym § umieszczona data wygaśnięcia mandatu 

radnego. 

 

Radny Leszek Piechota  zapytał czy nie podjęcie dzisiejszej uchwały 

skutkowało by nieważnością poprzedniej. Czy też jej ważność następuje  

z dniem dzisiejszym, a tym samym powołanie kolejnej osoby z listy na radnego 

i jego ślubowanie staje się ważne w terminie późniejszym. Zapytał czy jest to 

korekta dokonana z „naszej strony”, czy też ze strony Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odkryto pomyłkę w Biurze Rady Miasta.  

Po dokonaniu korekty dzisiejszą uchwałą, nie będzie błędu. 

 

Radny Leszek Piechota poprosił o wyjaśnienie sprawy od strony prawnej. 

 

Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta Jerzy Biegalski wyjaśnił, że jest 

to oczywista omyłka pisarska, a  nie istotne naruszenie prawa. Jest to więc 

dokonanie przez Radę Miasta poprawy wspomnianej już oczywistej omyłki  

w poprzedniej uchwale Rady. 
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Przewodniczący Rady nawiązał do pytania radnego Leszka Piechoty. 

Stwierdził, że konsekwencją podjęcia uchwały było wstąpienie kolejnej osoby  

z listy i objęcie mandatu radnego. Zapytał w związku z tym czy zmiana  

poprzedniej uchwały nie wchodzi w sprzeczność i jest prawnie umocowana. 

 

Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta Jerzy Biegalski stwierdził, że nie 

ma to wpływu na fakt zrzeczenia się mandatu i powołania nowej osoby z listy. 

Jest to bowiem wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki. 

 

Radny Leszek Piechota stwierdził, że dopiero przyjęcie uchwały o zrzeczeniu 

się mandatu skutkuje tym, iż kolejny radny z listy wyborczej może objąć mandat 

radnego. 

 

Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta Jerzy Biegalski stwierdził, że 

poprawienie uchwały, czyli zmiana dokonana w § 1 nie powoduje takich 

konsekwencji, co do których Pan radny Piechota ma wątpliwości. Jest to 

nieistotne naruszenie prawa. 

 

Radny Leszek Piechota zauważył, że podjęcie dzisiejszej uchwały może 

skutkować unieważnieniem mandatu skoro uchwałę przyjmuje się z dniem 

dzisiejszym. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że obawy Pana radnego Piechoty są zbyt 

daleko idące. Korekta pomyłki nie powinna skutkować takimi konsekwencjami. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że każda uchwała Rady Miasta 

podejmowana jest z określoną datą. Poprzednia uchwała, dzisiaj zmieniana, 

została podjęta z konkretną datą. Nie ma tej daty tylko § 1 uchwały. W dniu 

dzisiejszym ten właśnie § Rada Miasta Katowice koryguje. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że poprzednia uchwała została z całą 

pewnością przygotowana z obowiązującą w Radzie Miasta Katowice procedurą 

uchwałodawczą, czyli posiadała zapis „ Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia”. 

Zapytał czy wobec tego wpisywanie tej samej daty w § 1 jest rzeczywiście 

konieczne. 

 

Kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta Jerzy Biegalski potwierdził,  

że tak. Nie zmieniamy sensu uchwały, treści, czy też trybu. Dopisujemy jedynie 

datę w § 1 uchwały. Naprawiając błąd, postępując zgodnie ze sztuką 

legislacyjną, powtarzamy cały przepis. Dotychczas przepis ten istniał, ale bez 

daty „11 grudnia”. Jest to więc omyłka drukarska, nie wywołująca skutków 

prawnych. 



Strona 14 protokołu 

 

Przewodniczący Rady odczytał poprzednią uchwałę Rady w sprawie. 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/45/07/ 

 

Punkt 16d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia  

                    wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr V/16d/07. Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. Projekt uchwały pojawił się na skutek wątpliwości 

nadzoru prawnego co do tytułu poprzedniej uchwały. Uchwała jest więc 

realizacją aktualnej linii orzecznictwa Pana Wojewody. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr V/46/07/ 

 

Punkt 17 Skreślony. 

 

Punkt 18 Interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły 

następujące interpelacje radnych: 

1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie zmiany organizacji ruchu  

    w rejonie lecznicy dla zwierząt przy ul. Połomińskiej w Katowicach. 

2/ radnego Marcina Krupy w sprawie możliwości instalacji lustra  

    umożliwiającego poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Kostki  

    Napierskiego i Marcina Radockiego. 

3/ radnych Stefana Gierlotki i Marcina Krupy w sprawie uczczenia  

    poległego w walkach podczas III Powstania Śląskiego mieszkańca  Katowic  

    Filipa Limańskiego. 
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4/ radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie zazielenienia i zagospodarowania  

    terenu po wyburzeniu budynku przeznaczonego na warsztaty samochodowe  

    przy ul. Racławickiej  3 w Katowicach – Zawodziu. 

5/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie naniesienia progu zwalniającego  

    w przejściu dla pieszych na ulicy Trojaka w Katowicach. 

 

Punkt 19 Zapytania radnych. 

 

W punkcie zapytania radnych, głos zabrała radna Halina Kańtoch, która 

zapytała kto odpowiada za odbiór wykonania wysepki tramwajowej, przy 

ulicach: Warszawska, 1 Maja i Nowograniczna, w której są tak wysoko 

ustawione progi, że nie tylko osoba niepełnosprawna, ale także zdrowa  „może 

sobie połamać nogi”. Stwarza to także niebezpieczeństwo zderzeń z 

samochodami. 

 

Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że wysepka ta była już przedmiotem 

wizji lokalnej. Niedokończony remont ulicy powoduje dodatkowe utrudnienia. 

Przyznał, że sama lokalizacja wysepki nie jest zbyt szczęśliwie zlokalizowana. 

Jest to problem do rozwiązania.   

 

Radna Halina Kańtoch poprosiła o pisemne wyjaśnienie sprawy  

z wyszczególnieniem kto poniesie skutki finansowe naprawy i przebudowy 

wspomnianego odcinka drogi,  z  niewłaściwie wykonaną wysepką. 

 

Punkt 20 Komunikaty i wolne wnioski. 

 

Radna Ewa Kołodziej odniosła się do ostatnich publikacji prasowych na swój 

temat. Oświadczyła, że czuje się zniesławiona, szczególnie artykułem, który 

ukazał się w dniu 28 grudnia 2006r. Zostało nim naruszone dobre imię radnej. 

W związku z tym poinformowała opinię publiczną, iż po krótkim, 

dwutygodniowym urlopie, niezwłocznie wróci do pracy i do swoich 

obowiązków radnej. Nie zamierza nigdzie na dłużej wyjeżdżać.  

Zarzut o zaniedbywanie obowiązków radnej w odniesieniu do dyżurów, na które 

rzekomo radna się nie stawia jest nieprawdziwy i niczym nie poparty. Radna 

oświadczyła, że zamierza stawić się na wszystkie dyżury przez siebie 

wyznaczone. „Nie można osądzać kogoś, zanim nie spowoduje on zarzucanego 

mu czynu”. 

 

Przewodniczący Rady zachęcił radnych do udziału w szkoleniach, szczególnie 

do organizowanego w najbliższym czasie w RIO. Zgłoszenia można składać  

w Biurze Rady Miasta. 
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Odczytał pismo NFZ z siedzibą w Katowicach z dnia 28 grudnia 2006r. dot. 

zmiany zasad kwalifikacji pacjentów do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 

i opiekuńczo - leczniczych. 

Ponadto Przewodniczący odczytał pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 

grudnia 2006r. w sprawie skargi Pana A K na Dyrektora MOPS w Katowicach 

oraz pismo Placówki ds. Humanitarno-Opiekuńczych w Katowicach z dnia 20 

grudnia 2006r. w sprawie budynku położonego w Katowicach przy ul. 

Granicznej. 

Przewodniczący odczytał także pismo Pani K N z dnia 1 grudnia 2006r. w 

sprawie odmowy wycięcia lip przy ul. Akacjowej .  

 

Radny Dariusz Łyczko odniósł się do wielokrotnie poruszanej sprawy 

wizerunku miasta. Jednym z jego elementów jest  także czystość, w tym nie 

usunięte do tej pory materiały komitetów wyborczych. Problem ten dotyczy 

całego miasta, ale przede wszystkim dzielnicy Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, 

Szopienice, Burowiec i Dąbrówka Mała. Jest tego bardzo dużo. W związku z 

tym zaapelował do radnych oraz służb porządkowych o usunięcie tych 

materiałów. 

 

Radny Marek Plura poprosił o wyznaczanie przez radnych swoich dyżurów  

w miejscach pozbawionych barier architektonicznych. Zadeklarował się, że 

służy pomocą w razie konieczności obecności tłumacza migowego w trakcie 

dyżurów. Poprosił także o propagowanie informacji o dyżurach poprzez strony 

internetowe, organizacje pozarządowe czy też placówki pomocy społecznej. 

 

Radna Halina Kańtoch zwróciła uwagę aby radni nosili przy sobie legitymacje 

radnego. Ostatnio była kilkakrotnie legitymowana przez portierów i strażników 

miejskich. 

Ponadto zapytała gdzie radni mogą parkować swoje samochody w trakcie sesji  

i komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że problem z parkowaniem jest problemem 

„odwiecznym”, z którym trudno sobie poradzić. 

 

Punkt 21 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad V sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 15.05. 

 

Protokołowała:                                                      Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 


