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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z VI sesji. 

 

Data sesji:  29 stycznia 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 15.45. 

Numery podjętych uchwał: VI/47/07 – VI/73/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Barbara Kożusznik i radny Marcin Krupa 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Piotr Pietrasz 

 radna Barbara Kożusznik  

 radny Marcin Krupa 

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych, 

nr 2 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym, 

nr 3 Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wróbli z dnia 29.01.2007r., 

nr 4 Sprawozdanie Prezydenta Miasta  z wyników konsultacji z mieszkańcami  

         Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice- Ochojec  

         w przedmiocie nadania Statutu. 

 

 

W sesji uczestniczyło 31 radnych ( na 31 ogółem). 
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Przebieg obrad 

Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 29 stycznia 2007r.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Skreślony. 

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

miasta Katowice na 2007r.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg 

powiatowych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

powiatowych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady 

Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Katowicach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta 

Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II kadencji                   

w Katowicach za rok 2006. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego 

Przedszkola nr 10 w Katowicach. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego 

Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w 

Katowicach. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w 

Katowicach. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 
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obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Woźniczki w 

Katowicach. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic Brynowskiej i Kościuszki                   

w Katowicach. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej – Piotrowickiej             

w dzielnicy Ligota w Katowicach. 

20a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze  

       fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.  

       KWK „Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Odrodzenia  

       w Katowicach. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie osiedla                

im. Wincentego Witosa przy ul. Kwiatkowskiego w Katowicach. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” z tytułu pożyczki 

udzielonej Zakładowi z budżetu Miasta Katowice. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jako Komisji Doraźnej Rady Miasta 

Katowice i ustalenia jej składu osobowego. 

23a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji  

       salonu gier na automatach przy ul. Mariackiej 4-6 w Katowicach. 

23b/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  

       granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie  

       miasta Katowice. 

23c/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wyników konsultacji  

        z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice-  

        Ochojec w przedmiocie nadania Statutu. 

23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji  

        i przekształcenia komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego  

        Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” 

        ( Przychodnia nr 16). 

23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  
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        Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia” ( Przychodnia nr 15). 

23f/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

        reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

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

23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  

        Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2007r. 

23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru  

        przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta  

        Katowice. 

24. Rozpatrzenie skarg: 

a) Pani D K  

b) Pana A C - Skreślony 

c) uczestników zajęć w ramach tzw. zielonej szkoły 

25. Interpelacje. 

26. Zapytania radnych. 

27. Komunikaty i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady VI Sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, w tym Prezydenta Piotra Uszoka, 

Wiceprezydentów, Naczelników oraz przedstawicieli Wydziałów Urzędu 

Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów oraz jednostek organizacyjnych 

miasta, przedstawicieli mediów. 

Powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad Jednostek 

Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na dzisiejszą 

sesję. 

 

Powitał również Komendanta Miejskiego Policji Adama Momota oraz 

przedstawicieli XIX  LO  dla Dorosłych przy ul. 3  Maja 42.  

 

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: 
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1/ Barbarę Kożusznik 

2/ Marcina Krupę 

 

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 Piotra Pietrasza. 

 

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 następujące zmiany do porządku obrad 

rozesłanego Państwu przed sesją: 

1/ dopisanie punktu 20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

     przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego  

     Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar położony  

     w rejonie ulicy Odrodzenia w Katowicach. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

2/ dopisanie punktu 23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania  

     opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Mariackiej 4-6  

     w Katowicach. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

3/ dopisanie punktu 23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  

     zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

     położonej na terenie miasta Katowice. 

W tym punkcie odczytane zostanie pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Wróbli, złożone na ręce Przewodniczącego przed rozpoczęciem sesji. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

4/ dopisanie punktu 23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     rozpatrzenia wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej  

     miasta Katowice nr 19 Piotrowice- Ochojec w przedmiocie nadania Statutu. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

5/ dopisanie punktu 23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie likwidacji i przekształcenia komórek organizacyjnych  

     Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
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     w Katowicach „Moja Przychodnia” ( Przychodnia nr 16). 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

6/ dopisanie punktu 23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

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

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

7/ dopisanie punktu 23f/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

     w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

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

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

8/  dopisanie punktu 23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

      w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  

      2007r. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

9/  dopisanie punktu 23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących  

      stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

10/ wykreślenie  w punkcie 24 Rozpatrzenie skarg,  ppkt. b/  Pana  

     A C. 

Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zaproponował aby wykreślić z porządku obrad punkt 

7 dot. rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego. 

Stwierdził, że podyktowane jest to koniecznością szerszej dyskusji na temat 

tego, kto ma zając dziewiąte miejsce w Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Dawid Kostempski poprosił o krótkie uzasadnienie takiego stanowiska 

ze strony Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. 

 

Radny Tomasz Szpyrka wyjaśnił, że potrzebna jest dyskusja klubowa.  

Dzisiejsza Komisja Organizacyjna zwołana przed sesją nie umożliwiła 

wypracowania odpowiedniego stanowiska w omawianej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komisja Organizacyjna postanowiła 

odłożyć sprawę do kolejnej sesji Rady i wobec braku dalszych uwag oraz 

zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek  

o skreślenie punktu 7 z porządku obrad. 
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Zmiana w porządku obrad została przyjęta większością głosów, przy 27 głosach 

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

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że sprawa objęta punktem 16 porządku 

obrad, tzn. dotycząca zmiany Statutu KZK GOP w Katowicach to domena 

Komisji Gospodarki Komunalnej. Rozumie, że sprawy statutowe rozpatruje 

Komisja Organizacyjna, jednak w poprzedniej kadencji podobne projekty 

uchwał rozpatrywała także wspomniana Komisja stała Rady.  

Zapytał w związku z tym dlaczego tym razem RMG nie opiniowała projektu 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że właściwą do spraw statutowo-

regulaminowych jest Komisja Organizacyjna. Zmiany Statutu KZK GOP nie są 

tym razem tak istotne, że należało je kierować na komisje stałe Rady. 

Oczywiście ten fakt nie zamyka dyskusji w punkcie 16, w którym radni, w tym 

członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, mogą zabierać głos. 

 

Punkt 5 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z V 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 V sesji Rady Miasta Katowice. 

 

Protokół z V sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady w uzupełnieniu porządku obrad, poinformował, że po 

punkcie 23 przewidziana jest przerwa na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia 

i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych w sali 315. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił informację o działaniach Prezydenta Miasta 

Katowice w okresie od 30 grudnia 206r. do 22 stycznia 2007r.  

 

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

 

Punkt 7 Skreślony. 
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Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

               w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/8/07 wraz z erratą. 

 

Skarbnik Miasta Danuta Kamińska wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 

Katowice na 2007 rok dokonuje się z tytułu: środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu „Innowacyjny Śląski 

Klaster Czystych Technologii Węglowych”, środków z Agencji Narodowej na 

realizację przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Wspólnoty 

Europejskiej Sokrates Comenius, środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Europejskie stypendia 

dla studentów”, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa na realizację projektu „Europejskie stypendia dla uczniów”, środków  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między 

regionami, czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji.  

Zwiększenie wydatków następuje z przeznaczeniem na: realizację „Drogowej 

Trasy Średnicowej” (w tym niewykorzystane w 2006 roku środki rezerwy 

subwencji ogólnej, środki własne Miasta oraz odsetki od dotacji z budżetu 

państwa naliczone za grudzień 2006 r. zwrócone przez Urząd Marszałkowski), 

realizację projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii 

Węglowych” , realizację projektów szkół w ramach Programu Sokrates 

Comenius (w tym 207.730 zł ze środków niewykorzystanych w 2006 roku na 

realizację Programu), realizację projektu „Europejskie stypendia dla studentów” 

(w tym poprzez zabezpieczenie wkładu własnego miasta w wysokości 14.601 

zł), dotację dla Akademii Muzycznej w Katowicach celem umożliwienia uczelni 

dokończenia realizacji budowy Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej, 

wynagrodzenie dla 3 dodatkowych etatów dla pracowników pełniących funkcję 

wychowawców celem sprawowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

całodobowej opieki nad wychowankami, dalszą pomoc finansową  

z przeznaczeniem na wsparcie osób poszkodowanych w 2006 roku w katastrofie 

budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (środki 

nierozdysponowane w 2006 roku), realizację przez Szpital im. Św. Elżbiety 

programu dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, realizację projektu „Europejskie stypendia dla uczniów”, 

pokrycie kapitału zakładowego spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-

Kanalizacyjna, pokrycie kosztów zimowego i letniego oczyszczania Drogowej 
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Trasy Średnicowej wraz z łącznicami i jezdniami serwisowymi, utrzymanie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego - I etap 

- zaplecze”, zatrudnienie pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

(dodatkowy etat dla MOSiR), dotację dla organizacji pozarządowej wybranej  

w drodze konkursu na współorganizację Mistrzostw Europy w koszykówce, 

które odbędą się w 2009 roku, zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym 

PWS „Spodek” spółka z o.o.  

Zwiększenie przychodów następuje z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających  

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na przeniesieniu 

wydatków pomiędzy działami i rozdziałami dokonuje się celem dostosowania 

planu niektórych zadań inwestycyjnych do faktycznej realizacji (444.000 zł) 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

/Uchwała nr VI/47/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

               dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/9/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/48/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

                 dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/10/07. 



Strona 10 protokołu 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/49/07/ 

 

Punkt 11  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg  

                  kategorii dróg powiatowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/11/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/50/07/ 

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg  do  

                 kategorii dróg  powiatowych. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/12/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej 

zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Leszek Piechota zapytał na jakim etapie jest, podana w uzasadnieniu, 

procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że obecnie realizowane jest Studium 

Wykonalności dla tego projektu. Równolegle należy dokonać zmiany przebiegu 

dróg. Aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych, należy wprowadzić 

drogę do kategorii dróg krajowych. Do czerwca br. ma być gotowe takie 

Studium Wykonalności. Aktualnie miasto porządkuje sprawy własnościowe. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady  

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/51/07/ 

 

Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania  

                 przedstawicieli Rady Miasta Katowice do składu Komisji  

                 Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/13/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i wyznaczyła  do składu Komisji następujących 

radnych: 

Grażynę Szołtysik i Ryszarda Willner - Pastera. 

 

Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/52/07/ 

 

Punkt 14  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania  

                 Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji  

                 Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny  nr VI/14/07. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula wyjaśnił, że 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie ustawy o samorządzie 

powiatowym.  

Przewodniczącym Komisji jest z urzędu Prezydent Miasta Katowice. 

W okresie sprawozdawczym omawiano m.in. następujące tematy: 

ocena programu służby kandydackiej w Policji, ocena programu „osiedle”, 

ocena zagrożeń bezpieczeństwa porządku publicznego, ocena pracy straży 

ochrony kolei, jej działań i skuteczności, realizacja programu przeciwdziałania 

przestępczości wśród dzieci i młodzieży.  
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Podstawowym problemem omawianym w trakcie Komisji w ubiegłym roku 

było przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród  nieletnich. 

Podobnie tematy związane  z nieprawidłowym funkcjonowaniem lokali 

gastronomicznych były przedmiotem pracy Komisji. 

Różnorodny skład wyżej wspomnianej komisji umożliwił monitorowanie 

najbardziej istotnych problemów miasta z zakresu bezpieczeństwa. Należy 

spodziewać się, że podjęte działania przyniosą maksymalną efektywność. 

 

Radna Halina Kańtoch zapytała jak zostały ocenione, pozytywnie lub 

negatywnie, wymienione przez Pana Naczelnika sprawy związane z programem 

„osiedle” i programem zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zapytała także jak rozumieć zdanie „Powyższy temat został poddany dyskusji 

głównie w aspekcie oceny efektów realizacji założeń „Programu Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży na 

terenie miasta”. Jakie tematy, które nie zostały zrealizowane, zostaną 

przeniesione na bieżący rok. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bogumił Sobula 

odpowiadając na pierwsze pytanie, stwierdził, że programy zostały ocenione 

pozytywnie, choć Komisja zdaje sobie sprawę, iż efektywność wspomnianych 

działań wymaga jeszcze dopracowania. Poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców pozostawia bowiem jeszcze wiele do zrobienia. Priorytetem 

obecnego roku pozostaje sprawa zapewnienia bezpieczeństwa wokół szkół  

i uczniom w szkołach. 

Jeżeli chodzi o niezrealizowane w poprzednim roku tematy, to zostaną one 

włączone do przygotowywanego aktualnie na sesję Rady planu pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na 2007r. 

Co do przytoczonego przez radną Halinę Kańtoch zdania, to dwa lata temu 

przeprowadzono szczegółową ankietę na terenie miasta. Dokonano w niej 

analizy i weryfikacji zagrożeń jakie występują w środowisku dzieci i młodzieży. 

Badano kilka czynników, m.in. najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród 

absolwentów szkół ponadpodstawowych, skalę przestępczości i wykroczeń,  

w których  w największym stopniu sprawcami jest młodzież i zabezpieczenie 

odpowiedniej liczby obiektów, w których młodzież może spędzać wolny czas.  

Program koordynowano z Pełnomocnikiem ds. Uzależnień oraz Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sekcją ds. nieletnich Komendy Miejskiej 

Policji. 

Wynikiem tego było ustalenie pewnych najważniejszych priorytetów, jakimi 

Komisja będzie się zajmować.  
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Radna Halina Kańtoch zapytała jaka była ocena realizacji założeń tego 

programu. 

 

Naczelnik Bogumił Sobula stwierdził, że pozytywna, z nadzieją na więcej. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady 

poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/53/07/ 

 

Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  

                Miejskiego Przedszkola nr 10 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/15/07. 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że nieruchomość, którą zajmowało 

Przedszkole przy ul. Parkowej 1 nie była własnością miasta, ale firmy POL- 

Metal z siedzibą w Zawierciu. W budynku, poza Przedszkolem, mieściła się 

także filia Przychodni nr 12 z ul. Ligockiej. O dłuższego czasu właściciel 

wypowiadał umowę najmu obu podmiotom. Podpisywano je na okres roku.  

W związku z tym od kilku lat nie prowadzono nowego naboru do Przedszkola. 

Kilkoro dzieci rodzice przenieśli do znajdujących się w okolicy innych 

Przedszkoli. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/54/07/ 

 

Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu  

                Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego        

                Okręgu Przemysłowego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/16/07. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji wymaga zamieszczania w Statucie KZK GOP  informacji  

o ilości składu Komisji Rewizyjnej, stąd konieczność podjęcia przedstawionego 

projektu uchwały. Wywołało to dyskusję na Walnym Zgromadzeniu KZK GOP, 

jako może zbytnią ingerencję w zapisy Statutu.   

Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach  „za”. 

 

/Uchwała nr VI/55/07/ 

 

Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  

                 przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

                 Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek”  

                 obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej  

                 w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/17/07. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Teresa Homan- Chanek 
stwierdziła, że pakiet kilku uchwał zaproponowanych Państwu radnym odnosi 

się do terenów górniczych. Istnieje wymóg opracowania planów 

zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. 

W roku 2004 Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę, która umożliwiała 

odstąpienie od tego obowiązku większości obszarów położonych w obszarze 

miasta Katowice, natomiast wyznaczone zostały tereny, gdzie ten obowiązek 

pozostał. Są to właśnie omawiane dzisiaj obszary. 

Pierwszy odnosi się do terenu położonego w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej  

w Brynowie. Jest to obszar znajdujący się w rejonie Uskoku Kłodnickiego, dla 

którego uchwałą z 2004r. wyznaczony został obowiązek wyznaczania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Był on już przedmiotem 

opracowania w ramach większego obszaru. Jednak okoliczności, które zaistniały 

z wykonawcą spowodowały, że rozwiązano z nim umowę. Obecnie 

postanowiono podzielić wspomniany obszar na trzy mniejsze części, aby 

wykonanie planu mogło odbyć się w stosunkowo krótkim czasie. Inwestorzy 

bowiem czekają na plan dotyczący omawianego terenu. Aktualnie mają 

ograniczone możliwości inwestowania, nie mają możliwości otrzymywania 

pozwoleń na budowę, nie otrzymują także decyzji lokalizacyjnych. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/56/07/ 

 

Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

                 Katowickiego Holdingu Węglowego  S.A. KWK „Wujek”  

                 obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Woźniczki   

                 w  Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/18/07. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Teresa Homan- Chanek 

wyjaśniła, że jest to kontynuacja terenu Uskoku Kłodnickiego, wymagającego 

sporządzenia planu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/57/07/ 

 

Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                 przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

                 Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek”  

                 obejmującego obszar położony w rejonie ulic Brynowskiej  

                 i Kościuszki w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projektu uchwały jako druk sesyjny nr VI/19/07. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Teresa Homan- Chanek 

wyjaśniła, że jest to kolejny trzeci fragment strefy Uskoku Kłodnickiego. 



Strona 16 protokołu 

 

Konkretnie rejon połączenia ul. Brynowskiej i Kościuszki. Także wymagany 

jest tu plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/58/07/ 

 

Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

                Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek”  

                obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej –  

                Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w  Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/20/07. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Teresa Homan- Chanek 
stwierdziła, że teren obejmuje bardzo już zagospodarowany obszar, o utrwalonej 

strukturze. Jedynym uwarunkowaniem jaki istnieje w tym obszarze, to 

obowiązek posiadania planu zagospodarowania przestrzennego, dla decyzji  

w zakresie remontów, modernizacji i  adaptacji poddaszy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/59/07/ 

 

Punkt 20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                    sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                    przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego  

                    Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic”  

                    obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Odrodzenia  

                    w Katowicach.  
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/20a/07. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Teresa Homan- Chanek 

wyjaśniła, że jest to obszar w zasadzie zagospodarowany, ale posiadający 

obiekty, których rozbudowa jest niemożliwa bez planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/60/07/ 

 

Punkt 21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

                 położonego w rejonie osiedla im./ Wincentego Witosa przy ul.  

                 Kwiatkowskiego w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/21/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze 

strony radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/61/07/ 

 

Punkt 22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                 dokonanie umorzenia wierzytelności Samodzielnego Publicznego  

                 Zakładu  Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja  

                 Przychodnia” z tytułu pożyczki udzielonej Zakładowi z budżetu  

                 Miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/22/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Ochrony Zdrowia  

i Środowiska oraz Skarbu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 



Strona 18 protokołu 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała VI/62/07/ 

 

Punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji  

                 Inwentaryzacyjnej Mienia  Komunalnego jako Komisji Doraźnej  

                 Rady Miasta Katowice i ustalenia jej składu osobowego. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/23/07. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie i zaproponowała do składu Komisji następujących 

Radnych: 

Piotra Pietrasza – Przewodniczącego Komisji 

Marka Chmielińskiego – Wiceprzewodniczącego Komisji 

Halinę Kańtoch  

Grażynę Szołtysik 

Leszka Piechotę 

 

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Doraźnej. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała VI/63/07/ 

 

O godz. 14.30 Przewodniczący Rady ogłosił  przerwę na posiedzenia Komisji 

Ochrony Zdrowia  i Środowiska oraz Spraw Obywatelskich i Społecznych. 

 

O godz. 14.50 wznowiono obrady. 

 

Punkt 23a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii  

                    o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Mariackiej 4-6   

                    w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/23a/07. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała  projekt uchwały pozytywnie.  

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 22 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/64/07/ 

 

Punkt 23b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

                    zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

                    położonej na terenie miasta Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/23b/07. 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznym 

Mateusz Skowroński zaprezentował radnym kolejne, wymienione w projekcie 

uchwały kompleksy proponowane do włączenia do Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. Całość terenów proponowanych do włączenia to obszar 

101,87 hektarów. Zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną miasta. Pozwoli na 

utworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Wróbli 18-26 z dnia 29 stycznia 2007r. będące wnioskiem o wyłączenie  

z głosowania w dniu 29 stycznia 2007r. uchwały Rady Miasta Katowice  

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice. 

 

/Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej – zał. nr 3 do protokołu/ 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że projekt uchwały obejmuje całość terenu. 

Dyskusja na temat wyłączenia któregoś z fragmentów jest więc 

bezprzedmiotowa. Ma jednak wątpliwości co do kompleksu 4, związanego  

z realizacją inwestycji firmy „Holdimex”. W trakcie Komisji zgłoszono bowiem 

bardzo dużo protestów i wątpliwości mieszkańców związanych  z planami 

zagospodarowania tego terenu.  

Zapytała czy ten fragment musi być objęty granicą Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 
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Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że dotychczas nie było w Katowicach zbyt 

wielu stref ekonomicznych, co wynikało z faktu, że mogły być nimi objęte tylko 

grunty Skarbu Państwa lub gminy o pow. od 60-100 hektarów. Obecnie strefy 

ekonomiczne można tworzyć także na gruntach osób prawnych lub fizycznych. 

Ponadto nie musi to być jeden duży areał, ale mogą być także tereny 

rozproszone. Miasto chce skupić się w takich strefach na usługach lub produkcji 

wysoko zaawansowanej  technologii. W związku z tym to raczej inwestorzy 

wybierają miejsce, w którym chcieliby inwestować.  

Prezydent stwierdził, że od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z firmą 

„Siemens”, która zainteresowana jest terenem znajdującym się w kompleksie 4. 

Zauważył, że tereny przewidziane objęciem przez strefę mają przed sobą jeszcze 

długą drogę. Najwcześniej w maju, czerwcu br. zostanie wydana decyzja 

Ministra Gospodarki. Nie wiadomo na ile zaakceptuje on wielkość strefy i jej 

obszar. Dopiero na podstawie wspomnianej decyzji Ministra, miasto będzie 

mogło dokonać wyboru konkretnych terenów dla konkretnych inwestorów. 

Dla miasta „Siemens” jest inwestorem strategicznym. Główne jednak  

zainteresowanie związane jest z  „Mrówczą Górką”, na której ma powstać Park 

Technologiczny. Zostało zlecone Studium Wykonalności i należy sądzić, że  

w okresie trzech miesięcy będą znane jego wyniki. Równolegle  tworzony jest 

plan zagospodarowania przestrzennego. Będzie możliwe częściowe odrolnienie 

tych terenów i w związku z tym prowadzi się rozmowy z kilkoma inwestorami, 

którzy chcieliby prowadzić tam działalność produkcyjna i naukową. 

Prezydent nie chce zamykać rozmów z inwestorem na temat kompleksu 4.  

W przypadku firmy „Siemens”, Katowice byłyby drugą jego lokalizacją w kraju, 

po Wrocławiu, w którym zatrudnia już około 1000 pracowników. Dla 

prowadzonego przez inwestora rodzaju działalności jest to pułap optymalnego 

zarządzania firmą. W Katowicach firma zatrudnia już kilkudziesięciu 

pracowników i chce inwestować w mieście. Nie chciałby poprzez gorące 

dyskusje wokół tematu, zdjąć sprawy z sesji / zgodnie z sugestią pisma 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Wróbli/. Prezydent podczas prowadzonych 

rozmów z firmą „Siemens” przedstawi wnioski zgłaszane przez Wspólnotę 

Mieszkaniową. 

 

Radny Adam Warzecha stwierdził, że z mapki przedstawionej radnym wynika, 

iż lokalizacja kompleksu 4 ma mieścić się w okolicy ul Gawronów. Projekt 

przewiduje możliwość zatrudnienia około 2000 osób. Niedawno zmieniano 

przebieg drogi w tej okolicy, bo dochodziło do szeregu kolizji. W związku z tym 

lokalizacja na tym terenie tak dużego kompleksu spowoduje kolejne problemy 

komunikacyjne. Istnieje także zasadnicza dysproporcja pomiędzy parkingami 

obejmującymi około 200 miejsc, podziemnymi na około 300 miejsc,  
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a planowanym zatrudnieniem około 2000 pracowników. Należy zadać pytanie 

gdzie te samochody będą parkowały i w jaki sposób wpłynie to na strumień 

ruchu na skrzyżowaniu ulic Gawronów i Kościuszki. Uważa, że można 

spodziewać się zasadnych protestów mieszkańców. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że miasto ciągle będzie musiało zmagać się  

z takimi problemami. Albo zablokujemy rozwój miasta pod wpływem jednego 

lub kilku protestów, albo postawimy na jego rozwój i przyciągniemy 

inwestorów. Obecnie stoimy przed poważnym problemem demograficznym. 

Przewiduje się, że do roku 2030 ma nas być w mieście mniej o 90 tys. osób. 

Aby temu zapobiec, konieczny jest rozwój miasta. Rozwija się budownictwo  

w południowych dzielnicach miasta. Są sygnały, że także centrum jest 

przedmiotem dużego zainteresowania. Rozwój budownictwa mieszkaniowego to 

także konieczność budowy dróg. Oczywiście przekrój przebiegu dróg nie może 

być taki jak obecnie. Ilość miejsc parkingowych, o których mówił radny 

Warzecha, jest także zbyt mała w stosunku do potrzeb. Sprawy te będą jednak 

przesądzone na etapie planu zagospodarowania przestrzennego. To on określi 

pewne wskaźniki i będzie musiał wymóc pewne rozwiązania na inwestorze. Nie 

wiadomo jeszcze, czy ten teren zostanie objęty strefą.  

 

Pełnomocnik Mateusz Skowroński dodał, że w uzasadnieniu uchwały podana 

została informacja, iż z rozmów z firmą „Holdimex” wynika, że do 

planowanych obecnie 500 miejsc parkingowych, planuje się co najmniej 150 

nowych oraz  w przyszłości jeszcze więcej, zgodnie z wytycznymi planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący 

Rady poinformował, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została podjęta większością głosów, przy 27 głosach „za”, braku 

sprzeciwu i 4 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr VI/65/07/ 

 

Punkt 23c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  

                    wyników konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej  

                    miasta Katowice nr 19 Piotrowice- Ochojec w przedmiocie  

                    nadania Statutu. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr VI/23c/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Przewodniczący odczytał sprawozdanie Prezydenta Miasta z wyników 

konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 

Piotrowice- Ochojec   

w przedmiocie nadania Statutu. 

 

/Sprawozdanie Prezydenta Miasta - zał. nr 4 do protokołu/ 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/66/07/ 

 

Punkt 23d/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    likwidacji i przekształcenia komórek organizacyjnych  

                    Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                   Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                   ( Przychodnia nr 16). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/23d/07. 

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch 

poinformowała, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu wydała pozytywne 

opinie do trzech projektów uchwał objętych porządkiem obrad sesji. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/67/07/ 

 

Punkt 23e/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                    Ambulatoryjnego  w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                    ( Przychodnia nr 15). 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/23e/07 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr VI/68/07/ 

 

Punkt 23f/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                   reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa  

                  Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”  

                  ( Przychodnia nr 19). 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/23f/07 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosach „wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr VI/69/07/ 

 

Punkt 23g/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

                    na 2007r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/23g/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Ryszard 

Willner - Paster poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu wydała 

pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”. 
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/Uchwała nr VI/70/07/ 

 

Punkt 23h/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

                    w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących  

                    stałych komisji Rady Miasta Katowice.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z rezygnacją Pana radnego 

Ryszarda Willner - Pastera z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw 

Obywatelskich i Społecznych zaszła potrzeba wyboru nowego 

przewodniczącego tej Komisji. 

W wyniku ustaleń Komisja Organizacyjna zaproponowała na to stanowisko 

Pana radnego Marka Plurę. 

 

Radny Marek Plura wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego 

Komisji. 

 

W związku z brakiem innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie kandydaturę Pana radnego Marka Plury na Przewodniczącego 

Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych. 

 

Kandydatura radnego Marka Plury uzyskała akceptację Rady Miasta Katowice, 

w wyniku jednogłośnego głosowania, przy 31 głosach „za”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących  

i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/71/07/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Panu radnemu Markowi Plurze  i życzył 

sukcesów w  pracy. Podziękował także za dotychczasową pracę jako 

Przewodniczącemu  Komisji, Panu radnemu Ryszardowi Willner-Pasterowi. 

 

Punkt 24 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D

K na niewłaściwe działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/24a/07 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Spraw Obywatelskich  

i Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/72/07/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi uczestników 

zajęć w ramach tzw. zielonej szkoły reprezentowanych przez  pełnomocnika 

– radcę prawnego mgr M J – na Prezydenta Miasta 

Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr  VI/24c/07 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”. 

 

/Uchwała nr VI/73/07/ 

 

Punkt 25 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali odpowiedzi na 

złożone przez siebie interpelacje. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że odpowiedź na swoją interpelację  

w sprawie nadania imienia Jerzego Dudy-Gracza jednej z katowickich ulic, bądź 

kopule w centrum miasta otrzymał po terminie przewidzianym w Statucie. 

„Skoro termin ten jest zbyt krótki, to może przedłużmy go”. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że termin ten jest już w stosunku do Kodeksu 

postępowania administracyjnego i tak wydłużony, gdyż K.p.a. reguluje, że 

odpowiedzi dla posłów i radnych  udzielane są w terminie 14 dni. 
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Na dzisiejszą sesję interpelacje złożyli następujący radni: 

  

1/ radny Jakub Łukasiewicz i Michał Jędrzejek w sprawie możliwości  

    tańszego parkowania samochodu przez studentów nie mających     

    zameldowania w Katowicach    

2/ radny Jerzy Dolinkiewicz w sprawie podjęcia działań mających na  

    celu poprawę oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Tysiąclecia 

3/ radny Jerzy Paluchiewicz w sprawie budynku przy ul. Jana Matejki 8 

4/ radny Jerzy Paluchiewicz w sprawie likwidacji ambulatorium przy  

    placówce  Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 

5/ radny Jerzy Paluchiewicz w sprawie umieszczenia na kamienicy przy  

    ulicy Gliwickiej 9 tablicy upamiętniającej mieszkanie w tym domu wybitnego  

    aktora scen polskich Bolesława Mierzejewskiego  

6/ radny Józef Zawadzki w sprawie ograniczenia liczby dzieci  

    w oddziałach przedszkolnych do najwyżej 24. 

7/ radny Józef Zawadzki w sprawie budowy ekranów akustycznych na  

    osiedlu Tysiąclecia w Katowicach 

8/ radny Józef Zawadzki w sprawie udzielenia szybkiej i skutecznej  

    pomocy mieszkańcom ul. Parkowej 1 w Katowicach  

 

Przewodniczący Rady odczytał także złożone przez radnych wnioski. 

Na dzisiejszą sesję wpłynął wniosek radnej Grażyny Szołtysik, Izabeli 

Kminikowskiej i Marzeny Sontag  w sprawie zmiany organizacji ruchu 

pojazdów przy ulicy Złotej oraz naprawy chodników wzdłuż ulicy Lipowej. 

Kolejny wniosek został złożony 10 stycznia br. przez radnego Adama 

Warzechę w sprawie organizacji ruchu w obrębie ulic Francuskiej  

i Meteorologów i kolejny w sprawie podjęcia działań zapewniających 

przejezdność ulicą Młyńską i budowy w tym miejscu parkingu 

wielopoziomowego. Następny wniosek Pana radnego Adama Warzechy 

dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w przejściu podziemnym  

w Alei Korfantego w rejonie skrzyżowania z ul. Olimpijską i G. Morcinka. 

Pani radna Halina Kańtoch złożyła wniosek dotyczący zabezpieczenia 

środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na remont ul. Czecha  

i zagospodarowanie terenów do niej przyległych. Kolejny wniosek radnej 

Haliny Kańtoch dotyczy zagospodarowania terenów w okolicy ul. Łokietka, 

sąsiadujących z rektoratem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz podziękował Panu  Prezydentowi za wsparcie 

zabiegów o uczczenie pamięci Jerzego Dudy-Gracza. Interpelacja składana 

przez radnego w ostatnim czasie w tej sprawie jest w istocie inicjatywą wsparcia 
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artysty, który został mieszkańcem Katowic z wyboru i w tym mieście spędził aż 

43 lata. 

Nawiązał do deklaracji Pana Przewodniczącego, który zobowiązał się zaprosić 

radnego Zydorowicza na Komisję Organizacyjną, na której poruszano sprawę 

nadania nazwy ulicy lub kopule w centrum miasta imienia Jerzego Dudy-

Gracza. 

Niestety radny nie doczekał się zaproszenia. 

 

Prezydent Piotr Uszok zadeklarował, że  pragnie tę sprawę rozwiązać. 

Rozmawiał z wdową. Omawiano różne kwestie. Stwierdził, że dobrze byłoby 

przed taką inicjatywą uzyskać zgodę zainteresowanych. Jest to delikatna materia 

i należy się spodziewać, że w najbliższym czasie sprawa zostanie rozwiązana. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że wszystkie swoje działania uzgadniał 

z wdową po Jerzym Dudzie- Graczu. Uzgodnił z nią m.in., że w najbliższym 

czasie będą czynić starania o uruchomienie w sali w Muzeum Historii Katowic 

galerii twórczości Jerzego Dudy-Gracza. Uznał, że albo Pana Prezydenta 

wprowadzono w błąd, albo Prezydent nie uzyskał wszystkich informacji  na ten 

temat. 

 

Punkt 26 Zapytania radnych. 

 

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

zwróciła uwagę na to, że w dzielnicy Zawodzie, w okolicy Domu Kultury przy  

ul. Marcinkowskiego należałoby zadbać o otaczającą ten teren zieleń. Jest to 

piękne miejsce, które niestety ulega dewastacji. Stoją tam różne komórki, 

gołębniki, stare garaże. W związku z tym zapytała czy przewiduje się jakieś 

projekty zagospodarowania dotyczące odnowienia zieleni na wspomnianym 

terenie. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że jeżeli tereny te są własnością miasta, to 

oczywiście można je zagospodarować. Konieczna jest wizja lokalna. Niemniej 

jednak należałoby poczekać na zakończenie procesu budowlanego w tym terenie 

związanego z budową TBS-ów i wówczas uporządkować okoliczną zieleń. 

Prezydent stwierdził, że wyjaśni sprawę. 

 

Radna Ewa Kołodziej nawiązała do swojego zapytania z poprzednich sesji, 

odnośnie ulotek na temat szkodliwości spalania odpadów w  piecach domowych 

na terenie Kostuchny i Podlesia. Dotychczas nie rozpowszechniono tych ulotek, 

a niebawem będziemy mieli koniec zimy. Zapytała w związku z tym czy 
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zakończyły się już prace związane z redagowaniem wspomnianych ulotek i czy 

radna zostanie o tym poinformowana oraz kiedy zostaną one rozpowszechnione. 

 

Wiceprezydent Michał Luty poinformował, że jest już gotowa treść ulotek. 

Spotka się w tej sprawie z radną po zakończeniu sesji. 

 

Radny Jakub Łukasiewicz w odniesieniu do wypowiedzi radnej Haliny 

Kańtoch, stwierdził, że w ostatnim czasie również badał tę sprawę. Wspomniany 

obszar składa się z trzech działek. Jednej z nich właścicielem jest miasto, co do 

dwóch pozostałych, to stan prawny nie jest uregulowany. 

Radny złożył zapytanie w związku z ul. Chromika 11a i 11b. Mieszkańcy 

upominali się w ubiegłym roku o remont chodnika i drogi dojazdowej. Remontu 

chodnika rzeczywiście dokonano. Natomiast pozostał tam nie uprzątnięty teren, 

w postaci błota i totalnego bałaganu. Zapytał kto odebrał wykonanie 

wspomnianych robót remontowych. 

 

Wiceprezydent Michał Luty zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radny Adam Warzecha zapytał o strony internetowe Urzędu Miasta, które 

poświęcone są pracy radnych. Czy Pan Prezydent przewiduje możliwość 

rozbudowy tej części serwisu, w ten sposób aby każdy z radnych posiadał tam 

swoją wizytówkę, godziny dyżurów, złożone interpelacje, wnioski i zapytania. 

Czy istnieje zatem możliwość bardziej roboczego traktowania tego serwisu, by 

był on  narzędziem pracy radnych. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że także na Komisji Organizacyjnej trwają 

prace nad tym problemem i generalnie zmierzają w kierunku sugestii zgłoszonej 

przez Pana radnego Warzechę. 

 

Radny Andrzej Zydorowicz odniósł się do zamkniętego obecnie Stadionu 

Rapid. Zapytał kto zawinił w kwestii braku zakupu profesjonalnego sprzętu do 

odgarniania śniegu, czego efektem jest fakt niemożności rozgrywania meczów 

na boisku ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczonym do rozgrywek 

całorocznych. 

 

Prezydent Piotr Uszok zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.  

 

Radna Halina Kańtoch zapytała kto wykonuje na bieżąco kontrolę porządku  

i czystości w mieście. Od paru miesięcy wokół Szkoły przy ul. Iłlakowiczówny  

36 na Koszutce jest dzikie wysypisko śmieci. 
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Wiceprezydent Michał Luty zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny Piotr Hyla zapytał na jakim etapie jest przejęcie Stadionu GKS  

„Katowice”. Poinformował, że w ostatnim czasie do Klubu GKS „Katowice” 

wpłynęło pismo od Pana Z-cy Komendanta Krzysztofa Kwiatkowskiego  

z Komendy Miejskiej Policji, w którym zapytuje się o montaż dodatkowych 

kamer systemu monitorującego oraz o prace wykonane w ramach nakazu 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie odnośnie 

przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu, który miał być wykonany 

do 15 stycznia br. 

Radny zapytał także czy w związku z propozycjami złożonymi  w trakcie 

Komisji Sportu w dniu 10 stycznia br. wypracowano sposób na wykonanie 

wyżej wymienionych prac wskutek braku możliwości uruchomienia środków 

budżetowych na ten cel. Skutkiem takich działań jest brak wpływów w związku 

z organizacją spotkań, konieczność ponoszenia kosztów związanych  

z wynajmowaniem boisk poza miastem, brak możliwości  oglądania rozgrywek 

sportowych przez liczną grupę kibiców Klubu. Tymczasem awans drużyny do 

drugiej ligi ma istotne przełożenie na promocję miasta. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że rozumie roszczenie radnego. Jednak 

zapytał kto przez lata porządkował sprawy własnościowe. Miasto zabezpieczyło 

środki na niezbędne prace remontowe. Żeby jednak do tego doszło, należy 

uporządkować sprawy własnościowe. Istnieje na tym terenie jeszcze wiele 

działek o nie uregulowanym statusie prawnym. Miasto jest przygotowane do 

podpisania umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia tych terenów,  

z gwarancją nabycia działek po uregulowaniu ich stanów prawnych.  

Nikt jednak nie spowoduje, że miasto będzie działać pod wpływem presji. Przez 

całe lata nikt nie rozwiązywał wspomnianych wyżej problemów i trudno aby 

Prezydent uporządkował te sprawy w ciągu pół roku. 

 

Radny Piotr Hyla wyjaśnił, że to nie on wymaga na Panu Prezydencie podjęcie 

pewnych działań, ale Komenda Miejska Policji wymaga na Klubie GKS 

Katowice. Jako radny czuł się zobowiązany przekazać radnym te informacje. 

 

Radny Marek Szczerbowski stwierdził, że sprawa ma o tyle tryb pilny, gdyż 

wynika z zapisów ustawy o organizacji imprez masowych. Drużyna może 

bowiem nie móc rozgrywać meczy na wiosnę. 

 

Punkt 27 Komunikaty i wolne wnioski. 
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Przewodniczący Rady odczytał pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z 

5.01.2007r. dotyczące proponowanych do zatwierdzenia „Taryf  dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta 

Katowice, na okres od dnia 1 lutego 20007r. do dnia 31 stycznia 2008r.” 

Przewodniczący odczytał także pismo „Dombud” S.A. z 9.01.2007r. w sprawie 

wniosku i przyznania nazwy Geodetów dla powstającej ulicy. 

Odczytał ponadto wniosek Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z 15.01.2007r. 

o zawarcie ugody z rodzicami  niepełnosprawnych uczennic Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 7 w Katowicach. 

Przewodniczący przypomniał radnym o szkoleniu, które odbędzie się po 

zakończeniu sesji, a dotyczyć będzie „Obowiązków i uprawnień radnych 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego”. 

 

Radny Marek Szczerbowski złożył gratulacje i podziękowania na ręce Pana 

Przewodniczącego za bardzo dobrą organizację pracy w Radzie w części 

dotyczącej składania oświadczeń majątkowych. W przypadku wielu innych 

miast w Polsce pojawiły się bowiem niedociągnięcia organizacyjne w tym 

temacie. 

 

Radny Stanisław Włoch zauważył, że zbytnie nagłaśnianie oświadczeń 

majątkowych radnych, szczególnie w prasie, konkretnie w „Gazecie 

Wyborczej”, która takimi tytułami jak „Najbogatszy radny” spowodowała, że 

niespełna dwa tygodnie po ukazaniu się tych doniesień, został okradziony. Być 

może nie ma to związku, ale nasuwa się pytanie gdzie jest kres informowania o 

sytuacji materialnej radnych.  

Uważa, że dane te powinny być dostępne konkretnym urzędom kontroli, Panu 

Przewodniczącemu, ale też w jakiś sposób powinny być chronione przed 

osobami postronnymi  i jak się okazuje takimi, które mają złe intencje. Powinno 

się więc stworzyć jakieś przepisy zabezpieczające. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że „nic dodać, nic ująć”. Większość radnych 

zgadza się zapewne z Panem radnym Włochem. Wyraził współczucie radnemu  

z powodu tego, że stał się ofiarą kradzieży. 

 

Radna Halina Kańtoch nawiązując do ostatnich publikacji prasowych na swój 

temat, stwierdziła, że jej ambicją jest aby „była skuteczną radną i dobrym 

człowiekiem”. 

 

Prezydent Piotr Uszok przed oficjalnymi zaproszeniami, które zostaną 

rozesłane radnym, zaprosił w dniu 13 lutego br. o godz. 16.00 do Galerii SARP 
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przy ul. Dyrekcyjnej 9, gdzie zostanie wystawiona makieta przebudowy centrum 

miasta.  Będzie to spotkanie poświęcone m.in. dyskusji i wymianie poglądów. 

 

Punkt 28 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady VI 

sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 15.45. 
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