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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół z IX sesji. 

 

Data sesji:  25 kwietnia 2007 r. 

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

Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00. 

Godzina zakończenia sesji: 16.55. 

Numery podjętych uchwał: IX/148/07 – IX/176/07. 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter 

Sekretarze sesji: radna Bożena Rojewska  i radny Leszek Piechota 

Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady  Marek Chmieliński  

 radna Bożena Rojewska   

 radny Leszek Piechota  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu: 

 

nr 1 Lista obecności radnych, 

 nr 2   Informacja o działaniach Prezydenta w okresie międzysesyjnym 

 nr 3   Sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu za 2006r.  

 nr 4   Opinia Klubu PiS   

 nr 5   Opinia Klubu PO 

 nr 6   Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”   

 nr 7   Opinia Komisji Rewizyjnej, wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinie  

           stałych komisji Rady 

 nr 8    Uchwały RIO 

 

W sesji uczestniczyło 31 radnych ( na 31 ogółem). 
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Porządek obrad IX sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 25 kwietnia 2007r.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Powołanie sekretarzy sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Zmiany w porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice. 

6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie 

międzysesyjnym. 

6a/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od kandydata na  

     radnego oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa  

     państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31  

     lipca 1990r.  

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

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu 

osobowego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta Katowice oraz ich 

składów osobowych. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 

Katowice. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Katowice za 2006r. oraz udzielenia 

Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego tytułu. 

12. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie uzgodnienia Regulaminu 

Organizacyjnego instytucji kultury pn.. Narodowa Orkiestra Symfoniczna 

Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. 

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

miasta Katowice na 2007r. 

13a/Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utraty mocy  niektórych uchwał  

       Rady Miasta Katowice. 

13b/Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w  sprawie  

       wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy  

        Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice. 

13c/Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

       w rejonie ulic: Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka  w dzielnicy  

       Szopienice w Katowicach. 

 13d /Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

         zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

         przestrzennego   miasta     Katowice” obszaru centrum miasta  w rejonie  
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          Al. Wojciecha  Korfantego. 

  13e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

     zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w  

     południowych dzielnicach Katowic przy ul. Marzanny (teren nr 1), ul.  

     Uniczowskiej (teren nr 2). 

  13f/ Rozpatrzenie 3  projektów uchwał w sprawie udzielenia miastu/  

     gminie............... pomocy finansowej celem wsparcia osób 

poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 13g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od  podatku od     

    nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów 

prowadzących  działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice. 

 13h /Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania  

    Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce majątkiem nieruchomym 

miasta  od dnia 1 lipca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.  

  13 / Wycofany. 

  13j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów   

    publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 13k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

         wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących  

         nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach  

         oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 13l/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń   

         przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz  

         warunków i sposobu ich przyznawania. 

 13ł/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian  

         w  organizacji działalności niektórych samodzielnych publicznych  

         zakładów opieki zdrowotnej.  

13m/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie powołania przy Muzeum  

         Historii Katowic w Katowicach Rady Muzeum.  

13n/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  

         granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie  

         miasta Katowice. 

13o/  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

         delegowania  przedstawicieli Rady Miasta Katowice do składu Komisji  

         Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach.  

13p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana  

        Aleksandra Janika o powołanie Katowickiego Forum Edukacyjnego.  

13r/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania  

       Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jako Komisji Doraźnej  

       Rady Miasta Katowice i ustalenia jej składu osobowego. 

14. Rozpatrzenie skarg:  

- Pana M K 
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- Pani E R 

15. Interpelacje. 

16. Zapytania radnych. 

17. Komunikaty i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji.  

 

Przebieg obrad. 

 

Punkt 1 Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady IX sesji Rady Miasta. 

Powitał wszystkich obecnych, Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, 

I Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta Michała 

Lutego, Wiceprezydenta Jozefa Kocurka, 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 powitał nowego Komendanta Straży Miejskiej Kazimierza 

Romanowskiego. 

 

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/ Bożenę Rojewską  

2/ Leszka Piechotę 

 

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 Marka Chmielińskiego. 
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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 na swój wniosek następujące zmiany  

w porządku obrad sesji: 

 

1. dopisanie punktu 6a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

       przyjęcia od kandydata na radnego oświadczenia o pracy lub służbie  

       w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie  

       od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.  

        2.   dopisanie punktu 13r/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

              uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia  

              Komunalnego jako Komisji Doraźnej Rady Miasta Katowice i ustalenia  

       jej składu osobowego. 

 

   Na wniosek Prezydenta Miasta wprowadzono następujące  zmiany: 

1. dopisanie punktu 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty   

      mocy niektórych uchwał Rady Miasta Katowice. 

2. dopisanie punktu 13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej  

      Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice. 

3. dopisanie punktu 13c/ Rozpatrzenie projektu uchwały  

      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

      zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:  

      Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice  

      w Katowicach. 

        4.  dopisanie punktu 13d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

             przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań  

             i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Katowice”  

             obszaru centrum miasta  w rejonie Al. Wojciecha Korfantego. 

5.  dopisanie punktu 13e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

      dwóch terenów położonych w południowych dzielnicach Katowic przy  

      ul. Marzanny (teren nr 1), ul. Uniczowskiej (teren nr 2). 

6.   dopisanie punktu 13f/ Rozpatrzenie  3 projektów uchwal w sprawie  

      udzielenia miastu/ gminie...............pomocy finansowej celem wsparcia  

      osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

7.   dopisanie punktu 13g/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      zwolnień od  podatku od  nieruchomości w ramach pomocy de minimis  

      dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta  

      Katowice. 
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8.   dopisanie punktu 13h/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      przyjęcia „Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce  

      majątkiem nieruchomym miasta od dnia 1 lipca 2006r. do dnia 31  

     grudnia 2006r.  

9.  dopisanie punktu 13i/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

     rozpatrzenia wezwania Pani I  A  do usunięcia naruszenia  

     prawa uchwałą nr V/37/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia  

     2007r. w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu  

     Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia. 

10. dopisanie punktu 13j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

      uchwałę w sprawie obwodów publicznych szkół podstawowych  

      prowadzonych przez miasto Katowice. 

11. dopisanie punktu 13k/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie  

      będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach  

      i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 

12.dopisanie punktu 13l/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

      określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  

      zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków  i sposobu ich przyznawania. 

       13. dopisanie punktu 13ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

              uchwałę w sprawie zmian w  organizacji działalności niektórych  

              samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

       14. dopisanie punktu 13m/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  

             powołania przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach Rady  

             Muzeum.  

       15. dopisanie punktu 13n/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

             wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy  

             Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice. 

       16. dopisanie punktu 13o/Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  

             uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Katowice  

             do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach.  

       17. dopisanie punktu 13p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  

              rozpatrzenia wniosku Pana A J o powołanie  

              Katowickiego Forum Edukacyjnego.  

18. w punkcie 14 Rozpatrzenie skarg, dopisanie skarg:  

          - Pana M K 

            - Pani E R 

 

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

Prowadzący obrady poinformował, że przewiduje przerwę w obradach, po 

punkcie 11, celem przeprowadzenia posiedzeń: Komisji Skarbu, Ochrony 

Zdrowia i Środowiska oraz Rozwoju i Promocji Miasta.  
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Punkt 5 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice. 

 

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

 

Protokół z VIII sesji został przyjęty jednogłośnie, przy 29 głosach „za”. 

 

Punkt 6 Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie  

               międzysesyjnym. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił  informację o działaniach Prezydenta 

Miasta Katowice w okresie od 20 marca do 23 kwietnia 2007r. 

 

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

 

Punkt 6a/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od kandydata na radnego  

                  oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa  

                  państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r.  

                  do dnia 31 lipca 1990r. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IX/6a/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/148/07/ 

 

Punkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta  

               Katowice. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IX/7/07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

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

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/149/07/ 

 

Pan Zbigniew Przebindowski złożył ślubowanie następującej treści: „Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

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

mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Nowo wybrany radny złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa 

„Ślubuję” oraz wypowiedzenie formuły „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

               powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz  

               ustalenia jej składu osobowego.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IX/8/07. 

 

Radny Zbigniew Przebindowski wyraził zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/150/07/ 

 

Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

               ustalenia liczby radnych, członków stałych komisji Rady Miasta  

               Katowice  oraz ich składów osobowych. 

 

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

 

Radny Dawid Kostempski wyraził zgodę na podjęcie pracy w Komisji 

Kultury, Rekreacji i Sportu. 

Radny Zbigniew Przebindowski wyraził zgodę na podjęcie pracy w Komisji 

Ochrony Zdrowia i Środowiska oraz w Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. 

Radny Marcin Krupa wyraził zgodę na podjęcie pracy w Komisji Skarbu.  
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/150/07/ 

 

Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych  

                 komisji Rady Miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Marcin Krupa wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Skarbu.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina 

Krupy na stanowisko Przewodniczącego Komisji Skarbu.  

Radny Marcin Krupa został wybrany Przewodniczącym Komisji Skarbu 

większością głosów, przy 30 głosach „za”, braku sprzeciwu i 1 głosie 

„wstrzymującym się”,  

 

W tym miejscu Prowadzący obrady podziękował Wiceprzewodniczącemu 

Komisji Skarbu Markowi Szczerbowskiemu za przewodniczenie Komisji  

w okresie ostatnich kilku tygodni. 

 

Radny Zbigniew Przebindowski wyraził zgodę na funkcję  

Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.  

 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Zbigniewa 

Przebindowskiego  na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju  

i Promocji Miasta. 

Radny Zbigniew Przebindowski  został wybrany Wiceprzewodniczącym 

Komisji Rozwoju i Promocji Miasta większością głosów, przy 30 głosach „za”, 

braku sprzeciwu i 1 głosie „wstrzymującym się”,  
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/152/07/ 

 

Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

                 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2006r.  

                 oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium  

                 z tego tytułu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/11/07. 

 

A/ Sprawozdanie Prezydent Miasta Katowice z działalności finansowej  

     gminy za 2006r. 

 

Prezydent Piotr Uszok przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2006r.  

 

/ Sprawozdania Prezydenta - załącznik  nr 3 do protokołu/ 

 

B/ Dyskusja. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Michał Jędrzejek 
przedstawił opinię Klubu na temat wykonania budżetu miasta za 2006r. 

 

/ Opinia Klubu PiS - zał. nr 4 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Tomasz Szpyrka 
przedstawił opinię Klubu na temat wykonania budżetu miasta za 2006r. 

 

/ Opinia Klubu PO -  zał. nr 5 do protokołu/ 

 

Przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” 

Jerzy Dolinkiewicz przedstawił opinię Klubu na temat wykonania budżetu 

miasta za 2006r. 

 

/ Opinia Klubu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”  zał. nr 6 do 

protokołu/ 

 

C/ Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Kostempski przedstawił opinię 

Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2006r. oraz 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej n/t udzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta. 

 

/ Opinia Komisji Rewizyjnej, wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinie 

stałych komisji Rady – zał. nr 7 do protokołu/ 

 

D/ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 

4100/IV/72/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. IV Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Katowice oraz  uchwałę Nr 4100/IV/78/2007 z dnia 16 kwietnia 2007r. 

IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym 

przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2006r. 

 

/ Uchwały RIO – zał. nr 8 do protokołu/ 

 

E/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  

     budżetu miasta Katowice za 2006r. oraz udzielenia Prezydenta Miasta  

     Katowice absolutorium z tego tytułu. 

 

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

pod glosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 glosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/153/07/ 

 

Przewodniczący Rady pogratulował Prezydentowi Miasta, Pani Skarbnik oraz 

służbom finansowym miasta.  

 

Prezydent Piotr Uszok podziękował radnym, Pani Skarbnik Miasta  

i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za 2006r. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji o godz. 14.45.  

O godz. 15.40 wznowiono obrady.  

 

Punkt 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia  
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                Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Narodowa  

                Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. 

 

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

 

Radny Adam Warzecha przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji, na której 

omawiana była zmiana Statutu KZK GOP, sprawa została skierowana przez 

Przewodniczącego Rady na Komisję Organizacyjną. Zapytał, dlaczego 

omawiana obecnie uchwała nie została tak samo zadekretowana. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z analizy zapisów statutowych wynika,  

iż Komisja Organizacyjna interpretuje i wyjaśnia sprawy statutowe  

i regulaminowe, natomiast w mniejszym stopniu zajmuje  się statutami 

jednostek organizacyjnych podległych miastu oraz  ich regulaminami.  

W przypadku więc kolejnych zmian w Statucie KZK GOP, Prowadzący obrady  

zobowiązał się skierować sprawę na Komisję Gospodarki Komunalnej, której 

przewodniczy Pan radny Warzecha.  

 

Radna Halina Kańtoch zgłosiła wniosek o wznowienie prac Komisji 

Statutowej Rady Miasta Katowice, celem dopracowania zapisów w Statucie 

Miasta dotyczących właściwego dekretowania projektów uchwał na komisje. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice stwierdził, że tego typu sprawy 

można załatwiać w prostszy sposób, chociażby przez wykonanie telefonu do 

Przewodniczącego z propozycją  dotyczącą skierowania projektu uchwały na 

konkretną komisję Rady. Niemniej jednak skieruje wniosek Pani radnej Haliny 

Kańtoch na Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice, celem omówienia 

tematu. 

 

Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że projekty uchwał często wpływają do 

Rady w takim terminie, że nie można zdążyć z wykonaniem telefonu w sprawie 

ewentualnej zmiany dekretacji na konkretną komisję Rady.  

 

Prowadzący obrady przypomniał, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/154/07/ 
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Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  

                 w budżecie miasta Katowice na 2007r. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13/07 z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa poinformował, ze Komisja 

na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

 

Radny Piotr Hyla  w związku z projektem uchwały podziękował Panu 

Prezydentowi za przyspieszenie działań dotyczących przejęcia stadionu przy ul. 

Bukowej. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/155/07/ 

 

Punkt 13a/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie: utraty mocy  

                    niektórych uchwal Rady Miasta Katowice.  

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IX/13a07. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta  

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 31 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/156/07/ 

 

Punkt 13b/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej  

                    Strefy Ekonomicznej położonej na terenie miasta Katowice.  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywie.  
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Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Marian Zych przypomniał, że  

w uchwale ze stycznia br. uchwalono, iż w jednym z kompleksów planowanej 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Gawronów powstanie 

budynek biurowy.  

Sprawa wzbudziła liczne protesty okolicznych mieszkańców, w związku z czym 

postanowiono wycofać ten teren z KSSE. 

 

Radna Stanisława Wermińska zapytała czy w związku z tym planuje się 

zastąpienie kompleksu innym, zlokalizowanym gdzie  indziej, ale na terenie 

miasta. 

 

Prezydent Piotr Uszok potwierdził, że jest  poszukiwana nowa  lokalizacja pod 

planowaną inwestycję. 

 

Przewodniczący Rady zapytał co w takim razie planuje się na terenie, od 

którego odstąpiono. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Marian Zych wyjaśnił, że planuje się 

budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z zagospodarowaniem całego przyległego 

terenu. 

 

Radny Leszek Piechota zapytał czy były inne, poza  protestami mieszkańców,  

powody merytoryczne, co do wyłączenia omawianego terenu z Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że głównie protesty mieszkańców.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/157/07/ 

 

Punkt 13c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  

                    sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

                    przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Jozefa  

                    Hallera  i Janusza Korczaka  w dzielnicy Szopienice   

                    w Katowicach. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr IX/13c/07. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywie.  

 

Radna Stanisława Wermińska w związku z punktem 13a/ dzisiejszej sesji, 

stwierdziła, że jedną z uchwał, która utraciła moc była uchwała dotycząca 

zagospodarowania przestrzennego omawianego obecnie terenu.  

Zapytała na czym polega ta zmiana. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że zakres był inny. Poprzednie uchwały 

podejmowane były w oparciu o ustawę z 27 marca 2003r., która dla terenów 

górniczych przewidywała  opracowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego. Celem tych uchwał było odtworzenie terenów dla budownictwa 

mieszkaniowego. W między czasie przeprowadzono wiele  badań, między 

innymi przy udziale Głównego Instytutu Górnictwa, w wyniku których 

wyznaczono teren potencjalnie możliwy do zabudowy mieszkaniowej.  

Powstał więc obszar inny od poprzedniego. Zmienił się więc cel oraz przesłanka 

podjęcia uchwały.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/158/07/ 

 

Punkt 13d/ Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do  

                    sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  

                    zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” obszaru  

                    centrum miasta w rejonie Al. Wojciecha Korfantego  

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/159/07/ 

 

Punkt 13e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

                    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch  
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                    terenów położonych w  południowych dzielnicach Katowic przy 

                    ul. Marzanny ( teren nr 1), ul. Uniczowskiej ( teren nr 2). 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/160/07/ 

 

Punkt 13f/ Rozpatrzenie 3 projektów uchwał w sprawie udzielenia miastu/  

                   gminie.......................pomocy finansowej celem wsparcia osób  

                   poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

wzór (druk sesyjny nr IX/13f/07). 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa poinformował, ze Komisja 

na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.  

 

Prowadzący obrady wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych poddał 

kolejno pod głosowanie: 

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Domaszowice pomocy  

    finansowej w kwocie 3.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/161/07/ 

 

2/ projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Syców pomocy  

    finansowej w kwocie 4.000 zł. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 glosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/162/07/ 

 

3/ projekt uchwały w sprawie udzielenia miastu Świętochłowice pomocy  

    finansowej w kwocie 1.000 zł. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/163/07/ 

 

Punkt 13g/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku  

                    od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów  

                    prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta  

                    Katowice.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13g/07. 

 

Przewodniczący Komisji Skarbu Marcin Krupa poinformował, ze 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 jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/164/07/ 

 

Punkt 13h/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

                   „Sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice o gospodarce  

                   majątkiem nieruchomym miasta od dnia 1 lipca 2006r. do dnia  

                   31 grudnia 2006”. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13h/07. 

Poinformował, ze Komisje Skarbu oraz Rozwoju i Promocji Miasta 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 glosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/165/07/ 

 

Wiceprezydent Krystyna Siejna wniosła o zdjęcie z porządku obrad punktu 

13i/ dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani 

IA  do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr V/37/07 Rady 
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Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie reorganizacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Katowicach „Moja Przychodnia”. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło 

oświadczenie Pani I  A dot. zgody na przetwarzanie jej danych 

osobowych. W związku z tym należy sprawę przesunąć na inny termin. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad 

polegającą na wykreśleniu punktu 13i/.  

 

Rada Miasta Katowice wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad i zdjęcie  

z obrad sesji punktu 13i/ w wyniku większościowego głosowania: 29 radnych 

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

 

Punkt 13j/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                   obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych  

                   przez miasto Katowice.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13j/07. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz  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 29 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

/ Uchwała nr IX/166/07/ 

 

Punkt 13k/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego  

                    wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących  

                    nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolach, szkołach  

                    i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto  

                    Katowice.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13k/07. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/167/07/ 

 

Punkt 13l/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów  

                  świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla  

                  nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13l/07. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz 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 jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/168/07/ 

 

Punkt 13ł/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                   zmian w organizacji działalności niektórych samodzielnych  

                   publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13ł/07. 

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch 

poinformowała, ze 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 24 głosach „za”, braku sprzeciwu  

i 6 głosach „wstrzymujących się”. 

 

/ Uchwała nr IX/169/07/ 
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Punkt 13m/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przy  

                     Muzeum Historii Katowic w Katowicach Rady Muzeum. 

 

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

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu 

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/159/07/ 

 

Punkt 13 n/ 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 IX/13n/07. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński 

poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Marian Zych wyjaśnił, że w rejonie 

ulicy Konduktorskiej, na obszarze po byłych Zakładach Cynkowych „Silesia” 

powstaje Górnośląski Park Przemysłowy, realizowany głównie przez GARR. 

W związku z tym, że miasto wycofało się ze strefy ekonomicznej w rejonie ul. 

Gawronów, powstała, jako nadwyżka, możliwość wykorzystania wspomnianego 

terenu jako objętego taka strefą ekonomiczną z przeznaczeniem pod zabudowę 

biurową.  

 

Radny Piotr Hyla zapytał dlaczego tylko 1,3 ha przeznaczamy na tę strefę,  

a nie cały teren.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Marian Zych wyjaśnił, że tyle zostało 

nam po włączeniu 12 wcześniejszych kompleksów. Ponieważ miasto wycofało 

się z jednego z nich, to w jego miejsce ustala się nowy kompleks, o tej samej 

powierzchni.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na omawianym terenie planowana była 

infrastruktura drogowa. Miasto kupowało działki z tym przeznaczeniem.  
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Zapytał na jakim to jest etapie. Planowane drogi muszą udostępniać planowaną 

na tym terenie Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną bez konfliktów 

własnościowych, które tam istnieją.  

 

Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że obecnie realizowany jest wstępny 

etap porozumień i podziałów.  

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/171/07/ 

 

Punkt 13o/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

                    delegowania przedstawicieli Rady Miasta Katowice do składu  

                    Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach. 

 

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

 

Radny Jerzy Dolinkiewicz wyraził zgodę na podjęcie pracy w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

/ Uchwała nr IX/172/07/ 

 

Punkt 13 p/ Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie rozpatrzenia  

                     wniosku Pana A J o powołanie Katowickiego  

                     Forum Edukacyjnego.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/13p/07. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz poinformował, że 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
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Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/173/07/ 

 

Punkt 13 r/ Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

                    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 IX/13r/07. 

 

Radny Dawid Kostempski  wyraził zgodę na podjęcie pracy w Komisji 

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Prowadzący obrady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie,  przy 30 głosach  „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/174/07/ 

 

Punkt 14 Rozpatrzenie skarg. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M K 

na niewłaściwą  działalność  Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 w 

Katowicach ( obecnie Dyrektora Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach). 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/14/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Edukacji Jerzy Dolinkiewicz 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. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/175/07/ 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E R na 

niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały jako 

druk sesyjny nr IX/14a/07. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Marek Plura 

poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie.  

 

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

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.  

 

/ Uchwała nr IX/176/07/ 

 

Punkt 15 Interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radni otrzymali odpowiedzi na złożone 

przez siebie na ostatniej sesji interpelacje. 

Na dzisiejszą sesję wpłynęły interpelacje złożone przez radnego Marcina 

Krupę:  

1/ w sprawie ograniczenia czasu parkowania na parkingu przy ulicy Fredry  

    w  Katowicach- Piotrowicach. 

2/ w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie prędkości  

    pojazdów na ulicy gen. Jankego w Katowicach- Piotrowicach. 

Wpłynęły także interpelacje złożone przez radnego Józefa Zawadzkiego:  

1/ w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Katowice. 

2/ w sprawie szkół i innych placówek oświatowych przeznaczonych do  

    likwidacji oraz planu rozwoju  szkolnictwa podstawowego  

    i ponad-gimnazjalnego w Katowicach. 

Prowadzący obrady poinformował, że wpłynęły również interpelacje złożone 

przez radnego Andrzeja Zydorowicza :  

1/ w sprawie niszczenia otoczenia Pomnika Czynu Górniczego. 

2/ w sprawie lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu  
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    Paderewskiego.  

Pozostałe interpelacje złożyli następujący radni:  

1/ radna Stanisława Wermińska  w sprawie uciążliwego i szkodliwego dla  

    zdrowia  mieszkańców ulicy Sarmackiej oświetlenia ich mieszkań lampą  

    halogenową, zamontowaną na budynku salonu samochodowego Peugeot,  

    usytuowanego przy ulicy Kościuszki 215 oraz lekceważenia ich zdrowia i złej  

    woli ze strony zarządu firmy dla rozwiązania problemu  

2/ Klub radnych PO  w sprawie powołania jednostki typu Agencja Rozwoju  

    Lokalnego dla miasta Katowice 

 

Punkt 16 Zapytania radnych. 

 

W punkcie zapytania radnych głos zabrała radna Halina Kańtoch, która 

ponownie zapytała o możliwość parkowania przez radnych w centrum miasta.  

Chciała wiedzieć w jaki sposób można otrzymać pozwolenie na parkowanie na 

ulicach wokół Rynku, jaka jest procedura wydawania tych zezwoleń, gdyż 

słyszała, że takie są wydawane. 

 

Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że nie wydaje się takich zezwoleń. 

Na zapytanie radnej w sprawie parkowania zobowiązał się odpowiedzieć na 

piśmie.  

 

Radny Michał Jędrzejek zapytał czy jest możliwe zmniejszenie quorum 

potrzebnego do ważności obrad komisji Rady do 30 % . 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma takiej możliwości. 

 

Radny Tomasz Szpyrka zapytał jakie przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne 

zamierza podjąć Prezydent w związku z szansą jaką daje organizacja Mistrzostw 

Europy EURO 2012.Chodzi głównie o nowe obiekty sportowe, bazę noclegową 

oraz wzrost środków  w budżecie miasta w dziale kultura fizyczna i sport.  

Ponownie zapytał w sprawie centrum przesiadkowego na Zawodziu. Uważa, że 

do czasu wybudowania takiego centrum, autobusy powinny jeździć do centrum 

Katowic. 

 

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że jeżeli chodzi o hotele, to wiele obiektów 

już powstaje, jest duże zainteresowanie inwestorów  tematem. Działanie miasta 

jest tu dość ograniczone, gdyż o tego typu inwestycjach decyduje przede 

wszystkim sektor prywatny Jeżeli chodzi o bazę sportową, to została ona już 

zdefiniowana i nie przewiduje się zmiany jej zakresu. Miasto kończy duży 

obiekt w Szopienicach, o zasięgu ponad-dzielnicowym, którego koszt wyniesie 

około 22 mln zł. Na stadion GKS-u planuje się przeznaczyć kolejne 20 mln zł. 

Kompleksowa modernizacja „Spodka” to wydatek kilkudziesięciu mln zł.  
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Zakończono prace nad uruchomieniem procedury partnerstwa publiczno-

prywatnego Miejskiego Zespołu Kąpieliskowego. W związku z tym, że 

uszczegóławia się zakresy przebudowy centrum, nie przewiduje się już budowy 

nowych obiektów sportowych. Obecnie należy obliczyć koszty aktywizacji 

strefy po KWK „Katowice”, budowy Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego, infrastruktury drogowej dla budownictwa mieszkaniowego, 

projektu nowej sali koncertowej dla NOSPR. Kolejnym obszarem 

zainteresowania miasta jest przebudowa Rynku w obszarze 4 kwartałów. Samo 

przełożenie linii tramwajowej wyniesie zapewne około 30 mln zł. Przebudowa 

kwartału akademickiego, budowa biblioteki, uporządkowanie przestrzeni w 

zakresie traktów pieszo- jezdnych, zagospodarowanie rzeki Rawy to kolejne 

wydatki. Drugi kwartał przewidziany do przebudowy to ul. Pawła, Górnicza, 

Wodna, w którym samo wyprowadzenie mieszkańców i zapewnienie im nowych 

mieszkań to szacowany koszt rzędu 60 mln zł. Planuje się umieścić  w tym 

obszarze Wydział Radia  i Telewizji U.Śl. ( koszt minimum 10 mln zł) oraz 

umieszczenie w tym rejonie akademików.  

Nie są to wszystkie wydatki, gdyż planuje się również remont ul. Dworcowej  

i Mariackiej. Ich przebudowa, wraz z ul. Mielęckiego, Stanisława, Starowiejską, 

według przygotowanego projektu to koszt około 10 mln zł. Są to jak widać 

gigantyczne wydatki. 

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co w tym mieście jest najważniejsze, 

żeby uniknąć rozdrabniania się.  

Prezydent przypomniał, że w programach wyborczych kandydatów na 

Prezydenta Katowic wymieniany był remont obszaru centrum. Stara się więc ten 

cel realizować.  

Trwa realizacja wymiany kanalizacji w mieście, której całkowity koszt wyniesie 

1 mld 300 mln zł. Pozostają jeszcze  plany zmiany przebiegu drogi DK 81, ul. 

Kościuszki, Brynowska, Mikołowska, których ruch przejmie ul. 73 Pułku 

Piechoty. Wartość tego zadania to około 160 mln zł. Wszystkie wymienione 

projekty mogą być dofinansowane środkami unijnymi. Tymczasem trudno jest 

takie dofinansowanie uzyskać na budowę stadionów, czy nawet na remont 

„Spodka”.  

 

Radny Tomasz Szpyrka  poinformował, że z listy rezerwowej Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego Akademia Wychowania Fizycznego uzyskała 

dofinansowanie na remont stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kościuszki  

w wysokości 3 mln zł. Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, być 

może konieczne stanie się ubieganie o dodatkowe środki z budżetu miasta na 

wsparcie tej modernizacji. 

W związku z organizacją EURO, zwrócił uwagę na fakt, że  z pewnością 

wizytówką miasta jest dworzec.  

Radny zawnioskował o przyspieszenie procedury związanej z jego przebudową.  
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Prezydent Piotr Uszok nawiązał do komunalizacji przedsiębiorstwa „Tramwaje 

Śląskie”, w związku z tym miasto czeka  ogromne przedsięwzięcie w tym 

zakresie, także w kontekście EURO 2012. Sytuacja spółki jest taka, że 

konieczne stanie się wydanie 30 mln zł aby „Tramwaje Śląskie” wyszły  

z długów. Jeżeli nawet uda się pozyskać środki unijne, to należy zabezpieczyć 

środki własne.  

Jeżeli chodzi o ewentualne dofinansowanie modernizacji stadionu 

akademickiego przy ul. Kościuszki, to Prezydent stwierdził, że nie chce być 

zaskakiwany na sesji takimi projektami. Jeżeli jest dobra inicjatywa, to miasto 

na pewno będzie ją wspierało.  

Co do dworca PKP, to jest sporo problemów związanych z wyłączeniem tego 

terenu z obszaru „zamkniętego”, co jest wewnętrzna procedurą kolei  

i Ministerstwa Transportu. Dworzec jest rzeczywiście poważnym problemem, 

jednak kluczowe decyzje pozostają w kompetencji PKP. 

 

Radny Piotr Hyla zapytał, w związku z planowana przebudową Rynku i Al. 

Korfantego, czy przy ewentualnym rozgrywaniu meczy na Stadionie Śląskim 

nie zdarzy się taka sytuacja, że turyści i kibice zastaną w roku 2012 „rozkopany 

Rynek”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o nie rozpoczynanie na sesji dyskusji  

o EURO 2012, gdyż nie jest po temu czas ani miejsce. Nie ma jeszcze 

gwarancji, że mecze w Chorzowie będą rozgrywane. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że Rynek musi być przebudowany bez 

względu na organizację EURO 2012. Projekt przewiduje jednak główne 

finansowanie tej przebudowy przez sektor prywatny, gdyż miasto nie jest  

w stanie udźwignąć tego przedsięwzięcia samodzielnie.  

Prezydent ma nadzieję, że do czasu Mistrzostw Europy w piłce nożnej 

inwestycja będzie zrealizowana w 70-80%, choć zbyt wcześnie o tym mówić. 

 

Radny Adam Warzecha zauważył, że EURO jest szansą promocyjna dla 

miasta. Należy się na to przygotować, nie tylko pod względem inwestycyjnym. 

Można zacząć przygotowywać dokument promocyjny miasta, także  

w związku z Mistrzostwami Europy w Koszykówce. 

 

Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że nie ma taniej promocji. Miasto, przy 

udziale Uniwersytety Śląskiego, pracuje nad swoją promocją. Pierwszym 

etapem będzie zachęcenie młodych ludzi do studiowania na katowickich 

uczelniach. Kolejny będzie związany z finałem ligi światowej piłki siatkowej. 

Następny będzie promował Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. 

Fitelberga. Jesienią będziemy promować Festiwal „Rawa Blues”. 

Koncentrujemy się więc na dużych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. 



Strona 27 protokołu 

Mistrzostwa Europu w Koszykówce planowane na 2009 rok, także należy 

promować wcześniej, zwłaszcza, że promocja powinna przekroczyć nie tylko 

granice miasta, ale wykroczyć poza granice kraju. 

 

Punkt 17 Komunikaty i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady odczytał  wybrane  pisma, które wpłynęły w okresie 

międzysesyjnym: 

- pismo Wojewody Śląskiego z kwietnia 2007r. w sprawie obchodów Święta  

  Narodowego 3 Maja i 86 Rocznicy  Wybuchu III Powstania Śląskiego, 

- pisma Skarbnik Miasta Danuty Kamińskiej z 19 kwietnia i Sekretarza Miasta  

  z 23 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania oświadczeń lustracyjnych, 

- pismo radnego Józefa Zawadzkiego z 26 marca2007r. w sprawie listu 

   protestacyjnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Katowicach, 

- pismo Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim ( Niepełnosprawnym) 

   z 30 marca 2007r. w sprawie zaproszenia do odwiedzin Ośrodka przez  

   radnych, 

- pismo Posła na Sejm  RP Krzysztofa Mikuły z 2 kwietnia 2007r. w sprawie  

  komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

  w Katowicach, 

- pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach  

  z 2 kwietnia 20007r. w sprawie prowadzonego w 2006r. badania  

  monitoringowego powietrza i wód powierzchniowych, 

- pismo Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie  

   z 11 kwietnia 2007r. w sprawie projektu pt. „Laboratorium Monitoringu  

   Budżetu”, 

- ofertę Szkoły Administracji Samorządowej w Warszawie w sprawie szkolenia   

   „Praca w stałych i doraźnych komisjach rady”,  

- pismo Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z 16 kwietnia 2007r. w sprawie  

   przeprowadzenia doraźnej kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania  

   środkami finansowymi pozyskiwanymi przez Radę Szkoły Podstawowej nr 13  

   w Katowicach 

 

Radny Marek Szczerbowski poinformował, że wbrew sobie złożył 

oświadczenie lustracyjne. 

Nawiązując do dyskusji dotyczącej EURO 2012, uważa, że „dobrze będzie 

jeżeli będziemy mniej mówić, a więcej robić”. 

W bieżącym roku planuje się na Stadionie Śląskim trzy duże imprezy. Będą to 

koncerty światowej sławy wykonawców. Przyjadą ogromne rzesze ludzi. 

Uważa, że to też składa się na  promocję miasta i regionu.  

W związku z tym zwrócił się do Pana Prezydenta, aby wpłynął na KZK GOP, 

które powinno zagwarantować właściwą komunikację tym wszystkim, którzy 

zechcą na te koncerty przyjechać.  
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Przewodniczący Rady zauważył, że dotychczas takie imprezy, włącznie  

z koncertem „ The Rolling Stones”, przebiegały bez zakłóceń, należy więc 

sądzić, że i teraz tak będzie. 

 

Prezydent Piotr Uszok zaprosił radnych po zakończeniu sesji na salę 315. 

 

Punkt 18 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad IX sesji Rady, 

zamknął jej obrady o godz. 16.55. 

 

Protokołowała:                                                     Prowadzący obrady: 

                                                                                 Przewodniczący  

                                                                           Rady Miasta Katowice 

 

Beata Musiał                                                            Jerzy Forajter 


