Strona 1 protokołu
Rada Miasta Katowice

Protokół z X sesji.
Data sesji: 28 maja 2007 r.
Miejsce sesji: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala nr 209.
Godzina rozpoczęcia sesji: 13.00.
Godzina zakończenia sesji: 15.30.
Numery podjętych uchwał: X/177/07 – X/197/07.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter
Sekretarze sesji: radna Marzena Sontag i radny Adam Warzecha
Komisja Uchwał i Wniosków: Wiceprzewodniczący Rady Piotr Pietrasz
 radna Marzena Sontag
 radny Adam Warzecha
Protokolantka: Beata Musiał
Załączniki do protokołu:
nr 1 Lista obecności radnych,
nr 2 Informacja międzysesyjna Prezydenta Miasta
W sesji uczestniczyło 31 radnych ( na 31 ogółem).
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Porządek obrad X sesji Rady Miasta Katowice
w dniu 28 maja 2007r.
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarzy sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zmiany w porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice.
6. Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie
międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie
miasta Katowice na 2007r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Kołaczyce
pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku
katastrofy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego
Przedszkola nr 10 w Katowicach.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego
Przedszkola nr 77 w Katowicach.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji meczów Mistrzostw
Europy EURO 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
12.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”.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji
Spółki „Energoaparatura” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. K.
Pułaskiego 7 w zamian za wierzytelności Miasta Katowice z tytułu podatku
od nieruchomości oraz z tytułu opłaty za ekspozycję reklamy.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie
miasta Katowice.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy na zatrudnienie związane z realizacją
nowej inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na
terenie miasta Katowice.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.
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18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi
Geriatrycznemu im. Jana Pawła II w Katowicach dotacji oraz pożyczki z
budżetu miasta Katowice na realizację w 2008 roku programu
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi
Miejskiemu Murcki w Katowicach dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta
Katowice na realizację w 2008r. programu współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”.
20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
nr 41 przy Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach przy ul. Plebiscytowej
46.
20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 33
przy Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70a.
20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Miasta Katowice do spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna w drodze
nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa.
20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul.
Górniczego Dorobku w Katowicach.
20e/Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej
w sprawie zmian w Statucie Miasta Katowice.
21.Rozpatrzenie skarg:
- Pana A B
- Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej
22.Interpelacje.
23.Zapytania radnych.
24.Komunikaty i wolne wnioski.
25.Zamknięcie sesji.

Przebieg obrad
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Punkt 1 Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady otworzył obrady X Sesji Rady Miasta.
Powitał wszystkich obecnych, w tym Prezydenta Miasta Katowice Piotra
Uszoka, Wiceprezydent Miasta Katowice Krystynę Siejną, Wiceprezydenta
Michała Lutego, Wiceprezydenta Józefa Kocurka oraz przedstawicieli
Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów oraz jednostek
organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów.
Przewodniczący powitał także obecnych Przewodniczących Zarządów i Rad
Jednostek Pomocniczych, jak również mieszkańców Katowic przybyłych na
dzisiejszą sesję.
Prowadzący obrady na podstawie listy obecności, stwierdził, że obrady są
prawomocne.
/Lista obecności – zał. nr 1 do protokołu/
Punkt 2 Powołanie sekretarzy sesji.
Przewodniczący Rady na sekretarzy sesji zaproponował następujących
radnych:
1/ Marzenę Sontag
2/ Adama Warzechę
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 wprowadzenie następujących zmian do
rozesłanego Państwu radnym porządku obrad:
dopisanie punktu 20e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania
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Komisji Doraźnej w sprawie zmian w Statucie Miasta Katowice.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 29
głosach „za”.
2. Pan Prezydent Miasta zaproponował wprowadzenie następujących zmian:
1/ dopisanie punktu 20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej nr 41 przy Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach
przy ul. Plebiscytowej 46.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 29
głosach „za”.
2/ dopisanie punktu 20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
likwidacji Gimnazjum nr 33 przy Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach
przy ul. Brynowskiej 70a.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 29
głosach „za”.
3/ dopisanie punktu 20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Miasta Katowice do spółki Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna
w drodze nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 27
głosach „za”.
4/ dopisanie punktu 20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Górniczego Dorobku w Katowicach.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 29
głosach „za”.
5/ w punkcie 21 Rozpatrzenie skarg, rozpatrywana będzie dodatkowo
skarga Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej.
Zmiana uzyskała akceptację Rady, w głosowaniu jednogłośnym, przy 29
głosach „za”.
3. Po rozpatrzeniu punktu 17 przewiduje się przerwę.
Punkt 5 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice.
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Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z IX 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 IX sesji Rady Miasta Katowice.
Protokół z IX 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 24 kwietnia 2007r. do 21 maja 2007r.
/Informacja międzysesyjna Prezydenta – zał. nr 2 do protokołu/
Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz
w budżecie miasta Katowice na 2007r.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/7/07 wraz
z autopoprawką.
Skarbnik Miasta Danuta Kamińska przedstawiła autopoprawkę do projektu
uchwały.
Autopoprawkę do projektu uchwały wprowadza się w związku z koniecznością
dokonania:
- korekty planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komunalny
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach dotacji celowej z budżetu
miasta na 2007 rok (w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej) polegającej na przesunięciu
środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami objętymi Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym na 2007 rok
- zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007.
Z uwagi na powyższe w treści projektu uchwały:
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– dodaje się § 5 w brzmieniu: „§ 5. Dokonać zmian w planie Miejskiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały”
– § 5 i 6 otrzymują numerację 6 i 7
 w uzasadnieniu do projektu uchwały:
– dopisuje się:
„Zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dokonuje się poprzez:
1/ zwiększenie stanu środków obrotowych na 01.01.2007r.o kwotę 41.406 zł
celem dostosowania planu do stanu rzeczywistego
2/ zwiększenie wydatków o kwotę 235.000 zł
celem dofinansowania zadań z zakresu edukacji
ekologicznej (35.000 zł) oraz zadań z zakresu
gospodarki odpadami, w tym poprzez wykonanie
„Badania morfologicznego odpadów komunalnych z
terenu Miasta Katowice” (200.000 zł)
3/ zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł
na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
4/ zwiększenie stanu środków obrotowych na 31.12.2007r.o kwotę 6.406 zł”
 w załączniku Nr 5:
– dopisuje się dział 700 rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej,
pozycję 37 Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych oraz
pozycję 38 Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych (rozpoczynane w
2007 r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
 dodaje się do projektu uchwały załącznik Nr 6 w brzmieniu jak załącznik Nr
2 do autopoprawki
Jednocześnie przedkłada się projekt uchwały, uzasadnienie, załączniki Nr 5 i 6
do projektu uchwały Rady Miasta w brzmieniu uwzględniającym powyższe
zmiany.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/177/07/
Punkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie
Kołaczyce pomocy finansowej celem wsparcia osób
poszkodowanych w wyniku katastrofy.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/8/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/178/07/
Punkt 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego
Przedszkola nr 10 w Katowicach.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/9/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/179/07/
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego
Przedszkola nr 77 w Katowicach.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/10/07.
Radny Józef Zawadzki zapytał czy będzie to prywatne przedszkole,
prowadzone przez osobę fizyczną.
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Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że przedszkole musi spełniać
standardy przedszkola publicznego. Ponoszenie opłat w miarę możliwości
powinno być równe opłatom przewidzianym w przedszkolach samorządowych.
Radny Józef Zawadzki zapytał czy opłaty dla dzieci w przedszkolu podrożeją.
Wiceprezydent Krystyna Siejna powtórzyła, że w miarę możliwości
zachowane mają być opłaty na takim samym poziomie jak w przedszkolu
publicznym.
Radny Jakub Łukasiewicz zapytał jaki status będzie miało to przedszkole,
prywatne czy społeczne.
Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że będzie to przedszkole
niepubliczne.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony
radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/180/07/
Punkt 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji meczów
Mistrzostw Europy EURO 2012 na Stadionie Śląskim
w Chorzowie.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/11/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Kultury Rekreacji i Sportu
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z uwzględnieniem wprowadzenia
autopoprawki, czyli przeredagowania ( skrócenia) treści.
Radni otrzymali w związku z tym nowy projekt uchwały rozdany jako nowy
druk sesyjny X/11/07.
Radny Piotr Pietrasz zaproponował, aby zrezygnować z uzasadnienia do
projektu uchwały. Uchwała powinna jedynie udzielać poparcia Stadionowi
Śląskiemu w Chorzowie.
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Radny Jakub Łukasiewicz, jako Przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji
i Sportu, wyjaśnił, że w trakcie posiedzenia Komisji nie został sformułowany
wniosek dotyczący rezygnacji z uzasadnienia, a jedynie propozycja
przeredagowania ( skrócenia) treści projektu uchwały.
Radny Adam Warzecha wyjaśnił, że uzasadnienie jest tylko informacją dla
radnych i nie stanowi integralnej części uchwały.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że w trakcie Komisji Kultury,
Rekreacji i Sportu ustalono jedynie przeredagowanie projektu. Stanowi to gest
formalny w sprawie poparcia starań o organizację EURO 2012 na Stadionie
Śląskim.
Dodał, że Katowice nie są pierwszym miastem udzielającym takiego poparcia,
gdyż zrobiły to już inne miasta.
Radny Jakub Łukasiewicz odczytał opinię z Komisji Kultury, Rekreacji
i Sportu.
Radna Halina Kańtoch przypomniała, że zgłoszone zostały dwa wnioski
formalne w sprawie. Zaproponowała poddać je pod głosowanie i zakończyć
dyskusję.
Radny Piotr Pietrasz w związku z tym, że uzasadnienie nie będzie
załącznikiem do uchwały, wycofał swój wniosek.
Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony
radnych, poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/181/07
Punkt 12 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”.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/12/07.
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Ochrony Zdrowia
i Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Józef Zawadzki stwierdził, że Pani A nie ma dostępu do swojej
kartoteki zdrowotnej.
Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniła, że wszystkie kartoteki zostały już
przeniesione.
Radna Halina Kańtoch stwierdziła, że kartoteki są własnością przychodni.
Pacjent może mieć do niej wgląd, bądź sporządzić sobie z niej kserokopię.
Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 28 głosach „za”, braku sprzeciwu i 2
głosach „wstrzymujących się”.
/ Uchwała nr X/182/07/
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
objęcie akcji Spółki „Energoaparatura” S.A. z siedzibą
w Katowicach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 7 w zamian za
wierzytelności Miasta Katowice z tytułu podatku od
nieruchomości oraz z tytułu opłaty za ekspozycję reklamy.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/13/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/183/07/
Punkt 14 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na
terenie miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/14/07.
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/184/07/
Punkt 15 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na terenie miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/15/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/185/07/
Punkt 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach pomocy na zatrudnienie związane
z realizacją nowej inwestycji dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/16/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/186/07/
Punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla
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podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie
miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/17/07.
Radny Marek Szczerbowski zapytał czy przeprowadzono symulację
potencjalnych strat finansowych jakie miasto poniesie w związku
z uchwaleniem całego bloku spraw związanych ze zwolnieniami od podatków
od nieruchomości.
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że bazując na okresie minionym, należy
spodziewać się, że obecnie też będzie to porównywalna skala zjawiska.
Radny Marek Chmielński stwierdził, że w ogólnym rozliczeniu miasto
nastawia się na zysk z powodu zaproponowanych zwolnień. Jest to więc
uszczuplenie wpływu z podatków, natomiast nie można nazwać tego stratą.
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że pytanie radnego Marka Szczerbowskiego
rozumie jako zmniejszenie wpływów do budżetu miasta z tytułu podjętych
uchwałami zwolnień.
Radny Marek Szczerbowski powtórzył, że zapytał o to jakie skutki dla budżetu
będzie miało wprowadzenie tego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady potwierdził, że tak to zostało odebrane. Przypomniał, że
Komisja Skarbu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie i wobec braku
dalszych uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/187/07/
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach sesji o godz. 14.00
O godz. 14.35 wznowiono obrady.
Punkt 18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szpitalowi Geriatrycznemu im. Jana Pawła II
w Katowicach dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta Katowice
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na realizację w 2008roku programu współfinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/18/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch
poinformowała, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 26 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/188/07/
Punkt 19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu Murcki w Katowicach
dotacji oraz pożyczki z budżetu miasta Katowice na realizację
w 2008roku programu współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/19/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch
poinformowała, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.
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/ Uchwała nr X/189/07/
Punkt 20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja
Przychodnia”.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Skarbu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska Halina Kańtoch
poinformowała, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 28 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/190/07/
Punkt 20a/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej nr 41 przy Domu Dziecka „Stanica”
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20a/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 29 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/191/07/
Punkt 20b/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji
Gimnazjum nr 33 przy Domu Dziecka „ Zakątek”
w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70a.
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Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20b/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/192/07/
Punkt 20c/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Miasta Katowice do spółki Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach
Spółka Akcyjna w drodze nieodpłatnego nabycia akcji od
Skarbu Państwa.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20c/07.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Adam Warzecha
poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/193/07/
Punkt 20d/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Górniczego Dorobku w Katowicach.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20d/07.
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński
poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/194/07/
Punkt 20e/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Doraźnej w sprawie zmian w Statucie Miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/20e/07.
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Organizacyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony
radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/195/07/
Punkt 21 Rozpatrzenie skarg.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana A B
z dnia 12 kwietnia 2007r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/21/07.
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta Marek Chmieliński
poinformował, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 30 głosach „za”.
/ Uchwała nr X/196/07/
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej
Społecznej Rady Oświatowej na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 13 w Katowicach.
Radni otrzymali projekt uchwały jako druk sesyjny nr X/21a/07.

Strona 18 protokołu
Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja Edukacji zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie i wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony
radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwałę podjęto większością głosów, przy 30 głosach „za”, braku sprzeciwu
i 1 głosie „wstrzymującym się”.,
/ Uchwała nr X/197/07/
Punkt 22 Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na interpelacje, złożone na
poprzedniej sesji przez następujących radnych:
1/ radnego Marcina Krupę:
- w sprawie ograniczenia czasu parkowania na parkingu przy ulicy Fredry
w Katowicach- Piotrowicach.
Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 10.05.2007r.
- w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie prędkości
pojazdów na ulicy gen. Jankego w Katowicach- Piotrowicach,
Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 10.05.2007r.
2/ radnego Józefa Zawadzkiego:
- w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Katowice.
Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 4.05.2007r.
- w sprawie szkół i innych placówek oświatowych przeznaczonych do
likwidacji oraz planu rozwoju szkolnictwa podstawowego
i ponad-gimnazjalnego w Katowicach.
Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 14.05.2007r.
3/ radnego Andrzeja Zydorowicza :
- w sprawie niszczenia otoczenia Pomnika Czynu Górniczego.
Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 15.05.2007r.
- w sprawie lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu
Paderewskiego.
Odpowiedź Wiceprezydent Krystyny Siejnej z 15.05.2007r.
4/ radnej Stanisławy Wermińskiej 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.
Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 14.05.2007r.
5/ Klubu radnych PO w sprawie powołania jednostki typu Agencja Rozwoju
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Lokalnego dla miasta Katowice
Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 14.05.2007r.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje:
1/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie nagannych zachowań nowych
właścicieli kamienic wobec najemców lokali mieszkalnych bądź
użytkowych mieszczących się w tych kamienicach.
Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka z 21.05.2007r.
2/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie budowy unikatowego w skali
Europy obiektu sportowo-rekreacyjnego pod nazwą „Termy-Bugla”.
Odpowiedź Prezydenta Piotra Uszoka y 18.05.2007r.
3/ radnego Stefana Gierlotki w sprawie usunięcia skutków wandalizmu klubu
sportowego GKS z obiektów publicznych.
Odpowiedź Wiceprezydenta M. Lutego z 24.05.2007r.
4/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie naprawy chodnika przy ul. Panewnickiej
od wjazdu na Osiedle Gromadzka do Szkoły Podstawowej nr 9.
Odpowiedź Wiceprezydenta Michała Lutego z 17.05.2007r.
5/ radnego Ryszarda Willner-Pastera w sprawie zintensyfikowania prac
logistycznych i projektowych mających doprowadzić do wyjścia z fazy prac
koncepcyjnych budowy Centrów Przesiadkowych Transportu Publicznego na
kierunku wschód-zachód oraz północ-południe.
6/ radnego Józefa Zawadzkiego w sprawie wycofania się z pomysłu
i przygotowań do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10.
7/ radnej Ewy Kołodziej w sprawie wybudowania schodów oraz kładki przez
rzekę Kłodnicę w celu połączenia ulicy Starej Kłodnickiej z ulicą
Wodospady.
8/ radnego Piotra Pietrasza w sprawie monitoringu wizyjnego przy ul.
Uniwersyteckiej.
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wpłynęły
następujące interpelacje radnych:
1. radnej Marzeny Sontag:
1/ w sprawie doposażenia w sprzęt zabawowy placu zabaw mieszczącego się
przy ul. Dzierżonia,
2/ w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące własności działek przy
ul. Przyklinga i przy ul. Hetmańskiej oraz na pytanie czy planowana jest
wymiana kanalizacji przy ul. Wozaków, Hetmańskiej i Dzierżonia,
2. radnego Dariusza Łyczkę i radnego Jerzego Forajtera
1/ w sprawie zwiększenia ilości oddziałów w miejskich przedszkolach na terenie
dzielnicy Giszowiec
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oraz radnego Dariusza Łyczki
2/ w sprawie modernizacji placu zabaw dla dzieci w obrębie Gimnazjum nr 16
3. radnego Józefa Zawadzkiego:
1/ w sprawie nagannych zachowań właścicieli kamienic wobec swoich
najemców
2/ w sprawie uporządkowania miasta Katowice oraz przyszłych i obecnych
inwestycji na rzecz miasta
4. radnej Stanisławy Wermińskiej:
1/ w sprawie miejsc pracy w nowopowstających przedsiębiorstwach
w Katowicach
2/ w sprawie uciążliwości spowodowanej wstrząsami górniczymi na terenie
Ligoty i Panewnik
3/ w sprawie braku remontu zabytkowego budynku przy ul. Panewnickiej
374 „b”
4/ w sprawie niebezpieczeństwa dla mieszkańców Ochojca powodowanego
brakiem zabezpieczenia ( od 10 lat) opuszczonego budynku przy ul. Ziołowej
5. radnej Haliny Kańtoch w sprawie wydawania „Gazety Miejskiej”
6. radnej Bożeny Rojewskiej w sprawie zagospodarowania terenów starego
kąpieliska BUGLA
7. radnego Michała Jędrzejka w sprawie wdrożenia informacji wizualnej
komunikacji miejskiej w Katowicach
8. radnego Jakuba Łukasiewicza w sprawie wirtualnej adopcji zwierząt w
katowickim schronisku przy ul. Milowickiej
9. radnego Dawida Kostempskiego w sprawie rozwiązania problemu
pseudoparkingowych funkcjonujących na terenie miasta
Punkt 23 Zapytania radnych.
Radna Halina Kańtoch zapytała kiedy na ulicach miasta pojawią się
polewaczki.
Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że z pewnością na ulicach nie będzie
sucho.
Radna Halina Kańtoch w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na zapytanie
z ostatniej i poprzednich sesji, dotyczące możliwości parkowania pod Urzędem
Miasta, stwierdziła, że nie chodziło jej o to, aby tylko ona mogła zaparkować.
Sprawę należy bowiem rozwiązać systemowo, z pożytkiem dla wszystkich.
Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że trwają pertraktacje związane
z udostępnieniem miejsc parkingowych, nie tylko pod Urzędem Miasta, ale
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w ścisłej strefie Centrum.
Radna Halina Kańtoch zapytała jak są przygotowane do sezonu place zabaw
dla dzieci.
Radna prosi o systemowe rozwiązanie problemu z uwzględnieniem potrzeb
w tym zakresie oraz monitoringu i kontroli takich miejsc.
Wiceprezydent Michał Luty zobowiązał się udzielić odpowiedzi na piśmie.
Radna Halina Kańtoch podziękowała za rozdane radnym bilety na Galę Boksu
w „Spodku”. Zapytała jednak czy nie można by ich zamienić na udział
w Mistrzostwach Świata w Siatkówce.
Wiceprezydent Krystyna Siejna zapewniła, że i na tę imprezę sportową
postara się zapewnić bilety radnym.
Radny Jerzy Paluchiewicz zwrócił uwagę na zaniedbaną zieleń wokół Ronda
i Drogowej Trasy Średnicowej. Jest tam m. in. nie ścinana od dawna trawa.
Ponadto zwrócił uwagę na stan kamienicy Pana J S przy rogu ul.
Matejki i ul. Słowackiego. Uważa, że w centrum miasta nie powinna stać
kamienica w tak strasznie zrujnowanym stanie. Chciał wiedzieć kiedy sprawa
doczeka się wreszcie rozwiązania.
Wiceprezydent Michał Luty obiecał, że trawa wzdłuż DTŚ-ki zostanie ścięta.
Dodał, że często winą za zły stan zieleni jest nieodpowiednie podłoże.
Wiceprezydent Józef Kocurek wyjaśnił, że sprawa kamienicy Pana J
S została skierowana do Prokuratury.
Radna Ewa Kołodziej zwróciła uwagę na zaniechanie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, szczególnie w dzielnicach domów jednorodzinnych.
Istnieje pilna potrzeba przywrócenia takich wywozów.
Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że ma nadzieję na szybką zmianę
ustawy o utrzymaniu czystości. Jedynie wówczas gminy uzyskają fundusze na
wywóz takich odpadów. Obecnie brak regulacji w tym zakresie.
Radny Marcin Krupa wyjaśnił, że takie odpady można bezpłatnie złożyć na
składowisku w Dąbrówce Małej. Przyjmuje ono wszystkie odpady
wielkogabarytowe, należy jedynie wylegitymować się miejscem zamieszkania
w Katowicach i oczywiście przywieźć je na własny koszt.
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Radny Stefan Gierlotka przypomniał, że jakiś czas temu wnioskował, wraz
z radnym Marcinem Krupą, o nadanie imienia Filipa Limańskiego placowi
w Katowicach. Do dzisiaj sprawa nie została załatwiona.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zostały przygotowane projekty uchwał
dotyczące nazewnictwa placów i ulic. Będą rozpatrywane w najbliższym czasie
na sesji Rady Miasta.
Radny Józef Zawadzki zapytał kiedy zostanie skoszona trawa przy ul.
Wincentego Pola.
Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że zgodnie z harmonogramem takich
prac.
Radny Ryszard Willner- Paster nawiązał do sprawy monitoringu wizyjnego.
Poprosił o oficjalną zgodę Pana Prezydenta na udostępnienie mu materiałów
z tym związanych oraz współpracę w tym temacie z Naczelnikiem Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Bogumiłem Sobulą.
Prezydent Piotr Uszok stwierdził, że do sprawy monitoringu podchodzi dosyć
ostrożnie. Zakup systemu to jedna sprawa, a jego utrzymanie dużo kosztuje.
Co do jego skuteczności, to trudno jednoznacznie określić jego efektywność.
Radny Ryszard Willner- Paster stwierdził, że można by dokonać analizy
systemu radiowego, który można by wykorzystać w środkach komunikacji
miejskiej. Nie ma wówczas kosztów. Radny dodał, że zgadza się z opinią
Prezydenta, ale prosi o rozważenie sprawy.
Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na nie wyremontowany
fragment chodnika przy Placu Dworcowym, w kierunku ul. Stawowej. Stwarza
on niebezpieczeństwo dla pieszych.
Wiceprezydent Michał Luty wyjaśnił, że na bieżąco trwają remonty.
Zaproponował wizję lokalną wspomnianego przez radną miejsca.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że przy obecnie wykonywanym
remoncie ul. Granicznej można by sfinalizować sprawę wyprostowania ulicy
Sikorskiego i zakończyć jej remont.
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Odniósł się do informacji prasowych, które zwracają uwagę na brak
zainteresowania inwestorów miastem. Katowice wręcz płoszą potencjalnych
inwestorów.
Radny przywołał planowaną budowę biurowca na Brynowie w ramach
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z tego projektu Katowice się
wycofały.
Prasa podała, że radni są „manipulowani przez Prezydenta, który kręci nimi jak
holenderskimi wiatrakami”.
Radny zapytał także o budynek byłego Śląskiego Instytutu Naukowego przy ul.
Granicznej. Jest on bezpański. Gromadzą się tam różni ludzie, którzy straszą
przechodniów, napadają na nich, Przebywają tam także narkomani. Obecnie
miasto kładzie tam chodnik, więc będzie jeszcze łatwiejszy dostęp do tego
budynku dla niepożądanych osób.
Stwierdził, że wie o tym, iż budynek stanowi własność trzech współwłaścicieli,
którzy nie mogą się pogodzić. Uważa, jednak, że czas coś z nim zrobić.
Kolejna sprawa to zagospodarowanie Placu Rady Europy.
Radny zapytał dlaczego nie jesteśmy konsekwentni. Wydajemy zgodę na
rozbudowę nieciekawego architektonicznie budynku Pogotowia Ratunkowego,
zamiast realizować zwycięski projekt konkursu sprzed kilku lat.
Przewodniczący Rady zauważył, że poruszone kwestie mogły by być tematem
osobnych sesji Rady, albo Komisji Rozwoju i Promocji Miasta.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że jest członkiem tej Komisji i wie
czym się ona zajmuje. Pomimo tego oczekuje na udzielenie mu odpowiedzi na
zadane pytania.
Prezydent Piotr Uszok odniósł się do kwestii inwestycyjnych. Według
inwestorów, a nie publikacji prasowych, Katowice należą do jednych
z najbardziej przyjaznych miast. Problem podjęty przez Pana radnego zrodził się
ostatnio z propozycji zagospodarowania Kąpieliska „Bugla”. Mamy
w Katowicach niestety co najmniej dwa przypadki chybionych inwestycji. Jest
to: Katowickie Centrum Biznesu w Centrum i Goławski Sport na Os.
Paderewskiego. Inwestycja na Bugli została przez inwestora przedstawiona
w formie rysunków, nawet nie komputerowych. Trudno uznać ja za poważną i
wiarygodną.
Prezydent stwierdził, że chciał uniknąć kolejnej nieudanej inwestycji.
Co do planów Pana Arkadiusza Hołdy, to nikt nie manewrował radnymi.
Wpłynął wniosek o umożliwienie prowadzenia działalności usługowej
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i gospodarczej ulokowanej w biurowcu. Reakcja publiczna była taka, że
mieszkańcy złożyli liczne protesty. W związku z tym, po przeanalizowaniu
sytuacji, miasto postanowiło wycofać się ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w tym rejonie.
Prezydent dodał, że właśnie przygotowywany jest teren pod inwestycję tego
rodzaju. Będą to inwestycje zaawansowane technicznie. Został opracowany plan
zagospodarowania przestrzennego dla „Mrówczej Górki”.
Dyrektor „Siemensa” stwierdził w rozmowach z Prezydentem, że jest bardziej
zainteresowany powstającym Parkiem Technologicznym niż inwestycją
planowaną wcześniej na Brynowie.
Miastu zależy na prowadzeniu polityki ukierunkowanej na określone obszary
rozwojowe w Katowicach i na koncentracji określonych dziedzin tego rozwoju.
Co do sprawy przedłużenia ulicy Sikorskiego, to istnieje plan
zagospodarowania przestrzennego. Można to zrobić. Tylko należy zastanowić
się czy wykorzystać ten plan w celu wyprostowania drogi czy też jako
inwestycję dla poważnych inwestorów. Siła Biura Planowania Przestrzennego
w zakresie opracowywania planów jest ograniczona. Wiele konkursów
związanych z zatrudnieniem pracowników zakończyło się niepowodzeniem.
Musimy się więc jako miasto skupić na rzeczach najważniejszych, czyli na
planach które otwierają nowe możliwości inwestycyjne. Sprawa wyprostowania
drogi może więc poczekać.
Radny Andrzej Zydorowicz stwierdził, że istnieje przepis, który zwalnia
miasto z obowiązku opracowania planu przestrzennego w sprawie tej drogi.
Przewodniczący Rady poprosił o zakończenie dyskusji. Nie jest to w porządku
obrad dzisiejszej sesji. Zapytania powinny być zadawane w sprawach
jednostkowych. Poruszone przez radnego Zydorowicza problemy są tak ważne,
że mogły by być tematem niejednej interpelacji.
Zaapelował aby nie wszczynać na sali sesyjnej dyskusji w sprawie planów
zagospodarowania przestrzennego czy polityki miasta.
Radny Andrzej Zydorowicz zauważył, że Przewodniczący Rady poprzez
swoje wypowiedzi staje się Rzecznikiem Prezydenta, „niejako jego tarczą”.
Nie pozwala radym reprezentować mieszkańców w sprawach, które ich dotyczą
i niepokoją.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na
pozostałe pytania na piśmie.
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Radna Izabela Kminikowska zapytała czy powstaje obecnie plan
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Załęska Hałda.
Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że im większy obszar zagospodarowania
przestrzennego, tym większe ryzyko ograniczania potencjalnych inwestorów.
Obecnie korzysta się z przewidzianego prawem rozwiązania dobrego sąsiedztwa
w przypadku określania warunków zabudowy wspomnianego przez Panią radną
terenu.
Miasto planuje sporządzenie planu zagospodarowania mniejszych obszarów, np.
dla terenów przy Kopalni „Kleofas” i ul. Obroki. Inwestorzy zainteresowani są
budownictwem mieszkaniowym na tym terenie.
Prezydent stwierdził, że koncentruje się więc na obszarach aktywizacji
inwestycyjnej, w celu pozyskania inwestorów.
Punkt 24 Komunikaty i wolne wnioski.
Radny Marek Szczerbowski w kontekście wcześniejszej wypowiedzi radnego
Andrzeja Zydorowicza, stwierdził, że nie czuje się manipulowany przez Pana
Prezydenta.
Punkt 25 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady X
sesji Rady Miasta Katowice V kadencji o godz. 15.30.
Prowadzący obrady:
Protokołowała:

Beata Musiał

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

